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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. szeptember 21-ei nyílt 
ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a 
Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció Csatornázása és Csatorna Hálózat 
Fejlesztése elnevezésű projekt megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés 
mellékletében foglalt Konzorciumi Megállapodás 2. sz. módosítására” című 
előterjesztést a nyílt ülés 43. napirendi pontjaként – mellette szavazott 14 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
felvette és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
566/2017. (IX.21.) határozata 

„Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújvárosi Szennyvíz 
Agglomeráció Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű 
projekt megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés mellékletében 

foglalt Konzorciumi Megállapodás 2. sz. módosítására” című előterjesztés 
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. szeptember 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújvárosi 
Szennyvíz Agglomeráció Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű 
projekt megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés mellékletében foglalt 
Konzorciumi Megállapodás 2. sz. módosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt 
ülés 43. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselője 
visszahívására, újbóli kinevezésére” című előterjesztést a nyílt ülés 44. napirendi 
pontjaként – mellette szavazott 14 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, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – felvette és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

567/2017. (IX.21.) határozata 
„Javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselője visszahívására, 

újbóli kinevezésére” című előterjesztés 
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. szeptember 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselője 
visszahívására, újbóli kinevezésére” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 44. 
napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 
14 fő (Barta Endre, 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), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

568/2017. (IX.21.) 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 Önkormányzata Közgyűlésének „az 

olimpiai részvételi jogot szerzett dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról” szóló 
…/2017. (……) önkormányzati rendelete megalkotására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
5. Javaslat az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) 

önkormányzati rendelet módosítására és a dunaújvárosi 3331/22 helyrajzi számon 
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan egy részére, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására (Darusín 
Kft. és Sifeko Kft. együttes kérelme) 

 
6. Javaslat a 2017. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának az 

önkormányzat költségvetésében történő rendezésére 
 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének I-II. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata számlavezető 

pénzintézetével szerződés meghosszabbítására irányuló döntés meghozatalára 
 
9. Javaslat a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep 

fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében kötendő szerződések 
elbírálására 

 
10. Javaslat a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem 

keretében, kivitelező kiválasztása” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás 
megindítására 
                           

11. Javaslat a GINOP-7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére 
vonatkozó pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
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12. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására 
az Európatanács u. – Ivó u. – Csabagyöngye u. – Barsi D. u. – Táborállás u. által 
határolt területén 
 

13. Javaslat a 2016. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat során beszerzett 
műszaki eszközök haszonkölcsönbe adására az MMK K. Nonprofit Kft. részére  

 
14. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására Steora okos pad kihelyezésének 

tárgyában 
 
15. Javaslat a Dunaújváros területén tűzcsapra szerelt ivókutak elhelyezéséről szóló 

képviselői indítvány megtárgyalására 
               

16. Javaslat Dunaújváros, Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út 
felújítására kötött vállalkozási keretszerződés módosítására 

 
17. Javaslat Dunaújváros területén parkoló építési és járda javítási munkálataira 

 
18. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2017. április-
december hónap – 3. sz. módosítására 

 
19. Javaslat az MVM Partner Zrt.-vel kötendő keret-megállapodásról 
 
20. Javaslat a Dunaújvárosban telepítendő 2 db elektromos töltőoszlop telepítéséről 
 
21. Javaslat a dunaújvárosi mentőállomás sorompós kapujának kialakítására 
 
22. Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2017. évben benyújtandó Gördülő 

fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás 
megadására 

 
23. Javaslat a 2017. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a 

vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal összefüggő 
szerződések elfogadására 

 
24. Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez 

többletforrás biztosítására 
        

25. Javaslat Városüzemeltetés során azonnali intézkedést igénylő feladatok 
pótlólagos biztosítására 
 

26. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza északi oldal tetőszigetelés 
felújítási munkáira 
 

27. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város költségvetése 5. melléklet 10. sorában 
szereplő szociális és gyermekvédelmi feladatok költséghelyen rendelkezésre álló 
keretösszeg megemelésére 
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28. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal hajléktalan ellátás működtetésére 
kötendő ellátási szerződés jóváhagyására, az Útkeresés Segítő Szolgálat alapító 
okiratának módosítására 
 

29. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötendő haszonkölcsön 
szerződés jóváhagyására 
 

30. Javaslat a Zalagast Kft.-vel kötött – közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó 
– vállalkozói szerződés módosítására 
 

31. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2016. évi 
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására 
 

32. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. 
évi fordulójához való csatlakozásra 
 

33. Javaslat a Művész Jazz Klub 2017. évi támogatására 
 
34. Javaslat a Dunaferr Sportegyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás, 

valamint a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött 
kölcsönszerződés módosítására 
 

35. Javaslat a dunaújvárosi 113/2 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett Hajléktalanok 
Átmeneti Otthona megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Kenyérgyári út 6. 
szám alatt található ingatlan hasznosítására (Szenteczki Norbert kérelme) 
 

36. Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar 
megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában található ingatlan 
hasznosítására (Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara kérelme)  
 

37. Javaslat a dunaújvárosi 776/1 helyrajzi számú, Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 
2. szám alatt található ingatlan egy részének megvásárlására 
 

38. Javaslat a dunaújvárosi 2976/31 és 2976/45 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található 
ingatlanok hasznosítására 
 

39. Javaslat a Dunaújváros, Váci Mihály u. 9. szám alatti, 451/31/B/83 hrsz.-ú helyiség 
ingyenes használatba adására a Carissa Sportegyesület részére 
 

40. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Tagóvodája (Dunaújváros, Bóna István 
u. 7.) őrzésére vonatkozó szerződés megkötésére a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-vel 

                   
41. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatának módosítására 
 

42. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati 
szabályzat módosítására 
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43. Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció 
Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű projekt 
megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés mellékletében foglalt 
Konzorciumi Megállapodás 2.sz módosítására 

 
44. Javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselője visszahívására, újbóli kinevezésére 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés így kialakult napirendi pontjait – mellette 
szavazott 15 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) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
569/2017. (IX.21.) 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 Önkormányzata Közgyűlésének „az 

olimpiai részvételi jogot szerzett dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról” szóló 
…/2017. (……) önkormányzati rendelete megalkotására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
5. Javaslat az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) 

önkormányzati rendelet módosítására és a dunaújvárosi 3331/22 helyrajzi számon 
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan egy részére, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására (Darusín 
Kft. és Sifeko Kft. együttes kérelme) 

 
6. Javaslat a 2017. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának az 

önkormányzat költségvetésében történő rendezésére 
 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének I-II. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata számlavezető 

pénzintézetével szerződés meghosszabbítására irányuló döntés meghozatalára 
 
9. Javaslat a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep 

fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében kötendő szerződések 
elbírálására 

 
10. Javaslat a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem 

keretében, kivitelező kiválasztása” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás 
megindítására 
                           

11. Javaslat a GINOP-7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére 
vonatkozó pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
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12. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására 
az Európatanács u. – Ivó u. – Csabagyöngye u. – Barsi D. u. – Táborállás u. által 
határolt területén 
 

13. Javaslat a 2016. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat során beszerzett 
műszaki eszközök haszonkölcsönbe adására az MMK K. Nonprofit Kft. részére  

 
14. Javaslat a Dunaújváros területén tűzcsapra szerelt ivókutak elhelyezéséről szóló 

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

felújítására kötött vállalkozási keretszerződés módosítására 
 

16. Javaslat Dunaújváros területén parkoló építési és járda javítási munkálataira 
 

17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2017. április-
december hónap – 3. sz. módosítására 

 
18. Javaslat az MVM Partner Zrt.-vel kötendő keret-megállapodásról 
 
19. Javaslat a Dunaújvárosban telepítendő 2 db elektromos töltőoszlop telepítéséről 
 
20. Javaslat a dunaújvárosi mentőállomás sorompós kapujának kialakítására 
 
21. Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2017. évben benyújtandó Gördülő 

fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás 
megadására 

 
22. Javaslat a 2017. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a 

vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal összefüggő 
szerződések elfogadására 
        

23. Javaslat Városüzemeltetés során azonnali intézkedést igénylő feladatok 
pótlólagos biztosítására 
 

24. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza északi oldal tetőszigetelés 
felújítási munkáira 
 

25. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város költségvetése 5. melléklet 10. sorában 
szereplő szociális és gyermekvédelmi feladatok költséghelyen rendelkezésre álló 
keretösszeg megemelésére 
 

26. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal hajléktalan ellátás működtetésére 
kötendő ellátási szerződés jóváhagyására, az Útkeresés Segítő Szolgálat alapító 
okiratának módosítására 
 

27. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötendő haszonkölcsön 
szerződés jóváhagyására 
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28. Javaslat a Zalagast Kft.-vel kötött – közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó 
– vállalkozói szerződés módosítására 
 

29. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2016. évi 
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására 
 

30. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. 
évi fordulójához való csatlakozásra 
 

31. Javaslat a Művész Jazz Klub 2017. évi támogatására 
 
32. Javaslat a Dunaferr Sportegyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás, 

valamint a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött 
kölcsönszerződés módosítására 
 

33. Javaslat a dunaújvárosi 113/2 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett Hajléktalanok 
Átmeneti Otthona megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Kenyérgyári út 6. 
szám alatt található ingatlan hasznosítására (Szenteczki Norbert kérelme) 
 

34. Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar 
megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában található ingatlan 
hasznosítására (Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara kérelme)  
 

35. Javaslat a dunaújvárosi 776/1 helyrajzi számú, Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 
2. szám alatt található ingatlan egy részének megvásárlására 

 
36. Javaslat a dunaújvárosi 2976/31 és 2976/45 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található 
ingatlanok hasznosítására 
 

37. Javaslat a Dunaújváros, Váci Mihály u. 9. szám alatti, 451/31/B/83 hrsz.-ú helyiség 
ingyenes használatba adására a Carissa Sportegyesület részére 
 

38. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Tagóvodája (Dunaújváros, Bóna István 
u. 7.) őrzésére vonatkozó szerződés megkötésére a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-vel 

                   
39. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatának módosítására 
 

40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati 
szabályzat módosítására 

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

Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű projekt 
megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés mellékletében foglalt 
Konzorciumi Megállapodás 2.sz módosítására 

 
42. Javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselője visszahívására, újbóli kinevezésére 
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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 15 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) – biztosított és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
570/2017. (IX.21.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. szeptember 21-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 (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), nem szavazott 2 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
571/2017. (IX.21.) 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 318/2017. (V.09.) határozat hatályon 
kívül helyezésére, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város területén történő 
Napelem-park létesítésére új helyszín kijelölésére” című előterjesztést zárt ülés 3. 
napirendi pontjaként – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt) – tárgyalja és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
572/2017. (IX.21.) határozata 

„Javaslat a 318/2017. (V.09.) határozat hatályon kívül helyezésére, valamint 
Dunaújváros Megyei Jogú Város területén történő Napelem-park létesítésére 

új helyszín kijelölésére”című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. szeptember 21-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a 318/2017. 
(V.09.) határozat hatályon kívül helyezésére, valamint Dunaújváros Megyei Jogú 
Város területén történő Napelem-park létesítésére új helyszín kijelölésére”, 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 „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.-től 
megvásárolt, a DVCSH Kft.-vel szemben fennálló követelés ügyében ügyvédi 
meghatalmazás és ügyvédi megbízási szerződés jóváhagyására” című előterjesztést 
a zárt ülés 4. napirendi pontjaként – mellette szavazott 14 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre) – tárgyalja és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
573/2017. (IX.21.) határozata 

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Dunaújvárosi 
Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.-től megvásárolt, a DVCSH Kft.-vel szemben 
fennálló követelés ügyében ügyvédi meghatalmazás és ügyvédi megbízási 
szerződés jóváhagyására”című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. szeptember 21-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Szolgáltató Kft.-től megvásárolt, a DVCSH Kft.-vel szemben fennálló követelés 
ügyében ügyvédi meghatalmazás és ügyvédi megbízási szerződés jóváhagyására”, 
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 
15 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) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
574/2017. (IX.21.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. szeptember 21-ei zárt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat a „Dunaújvárosért Díj” adományozására 

 
2. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény magasabb 

vezetőjének megbízására 
 

3. Javaslat a 318/2017. (V.09.) határozat hatályon kívül helyezésére, valamint 
Dunaújváros Megyei Jogú Város területén történő Napelem-park létesítésére új 
helyszín kijelölésére 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Dunaújvárosi 

Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.-től megvásárolt, a DVCSH Kft.-vel szemben 
fennálló követelés ügyében ügyvédi meghatalmazás és ügyvédi megbízási 
szerződés jóváhagyására 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülésre meghívott személyek számára 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 15 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) – biztosított és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
575/2017. (IX.21.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. szeptember 21-ei zárt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 15 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) 
– megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
576/2017. (IX.21.) határozata 

a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés zárt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 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), 
ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), tartózkodott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, 
Pintér Attila, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

577/2017. (IX.21.) 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 I. határozati javaslatot – 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 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
578/2017. (IX.21.) 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 a II. határozati javaslatot – 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 (Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

579/2017. (IX.21.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozat határidő módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

- a 243/2017. (IV.21.) határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2017. 
november 16-ára módosítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az I. pontban jelzett határozatok 

tekintetében a jelentés II. részével nem érintett egyéb rendelkezéseit változatlan 
tartalommal hatályban tartja. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
megalkotta a 28/2017. (IX.22.) önkormányzati rendeletet. 
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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 1 fő 
(Szabó Zsolt), tartózkodott 3 fő (Barta Endre, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – megalkotta a 29/2017. (IX.22.) önkormányzati 
rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
580/2017. (IX.21.) határozata 

a dunaújvárosi 3331/22 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 

hasznosítására (Darusín Kft. és Sifekó Kft. együttes kérelme) 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járul hozzá a határozat 1. 

számú mellékleteként csatolt változási vázrajz szerinti ingatlan megosztáshoz. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonában álló, 

dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát 
részben, vagy egészben értékesíteni kívánja, és utasítja a polgármestert, hogy 
határozat mellékleteként csatolt pályázati felhívás megjelentetéséhez szükséges 
lépéseket tegye meg, valamint felkéri a határozat közlésére. 
Az ingatlan kikiáltási ára 2.500,-Ft/m² + Áfa, a területre a közműveket és a 
közműkapaciításokat a nyertes pályázónak kell biztosítania saját költségén. 

 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján 
az értékesíteni kívánt ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. 
 
A vételáron felül a nyertes pályázót terhelik az értékbecslés, telekalakítás, illetve 
az értékesítésre vonatkozó pályázat megjelentetésének költségei.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                nyolc napon belül 
                a pályázati kiírás megjelentetésére: 2017. szeptember 29. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                követő nyolc napon belül 
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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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő 
(Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
581/2017. (IX.21.) határozata 

a 2017. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának az 
önkormányzat  költségvetésében történő rendezésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 

2017. május 15-vel történő állami támogatás módosítására tekintettel az önkormányzat 
állami támogatása a költségvetés 3. melléklet B11 soraiban egyenlegében 2.526 E Ft-tal 
nő. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás 
csökkenés kihatásának rendezése érdekében az Egyesített Szociális Intézmény és 
Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény költségvetését módosítja. A 
költségvetés 4. mellékletében az intézményfinanszírozás nő, a dologi kiadás nő 2.426 E 
Ft-tal.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás 

csökkenés kihatásának rendezése érdekében a Bölcsődék Igazgatósága költségvetését 
módosítja. A költségvetés 4. mellékletében az intézményfinanszírozás csökken, a dologi 
kiadása csökken 7.621 E Ft-tal.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás 

csökkenés kihatásának rendezése érdekében a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
költségvetését módosítja. A költségvetés 4. mellékletében az intézményfinanszírozás 
csökken, élelmezés dologi kiadás csökken 1.938 E Ft-tal. 

 
5. Az intézményre nem továbbhárítható változás miatt az önkormányzati költségvetés 5. b 

melléklet intézményi tartalék terhére 2.606 E Ft-ot rendez, valamint az intézményt nem 
illető többletbevétel miatt 12.265 E Ft-ot az intézményi tartalék javára számol el. 

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

soron következő költségvetési rendelet módosításánál az 1-5. pontokban meghatározott 
átcsoportosítást vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a soron következő költségvetés módosítás alkalmával 

  
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a polgármestert, 

hogy a közgyűlés döntéséről az intézményeket tájékoztassa. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                      a polgármester 

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

Határidő:  2017. szeptember 28. 
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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), tartózkodott 4 fő 
(Barta Endre, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

582/2017. (IX.21.) határozata 
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-II. negyedévi teljesítéséről szóló 

tájékoztató elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-II. negyedévi 
teljesítéséről szóló tájékoztatót. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
583/2017. (IX.21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata számlavezető pénzintézetével 
szerződés meghosszabbítására irányuló döntés meghozatalára 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy határoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenlegi számlavezető pénzintézetével (OTP 
Bank Nyrt.) 2016. november 21-én megkötött határozott időtartamú szerződését 
egyszeri alkalommal 3 évre 2020. december 31-ig meghosszabbítja. 

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

a 3 évre történő meghosszabbításról a nyilatkozatot aláírja. 
 

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

Határidő:  - a határozat közlésére: 2017. szeptember 26. 
                  - nyilatkozat aláírására: 2017. október 17.
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 
fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
584/2017. (IX.21.) határozata 

a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” 
elnevezésű projekt megvalósítása érdekében az ún. „Atlétikai létesítmények 

fejlesztése” tárgyban a műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére a BMSK Zrt.-
vel kötendő szerződés megkötéséről 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Modern Városok keretén belül, 
a „Radari sporttelep fejlesztése” című projektben az ún. „Atlétikai létesítmények 
fejlesztése” műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére határozat mellékletét 
képező negbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően a BMSK Zrt..-t (1146 
Budapest, Istenmezei út 1-3.) bízza meg 1.313.245,- Ft, + ÁFA, összesen bruttó 
1.667.821,- Ft, azaz egymillió hatszázhatvanhétezer-nyolcszázhuszonegy forint 
vállalkozási díjért. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

    a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
Határidő: a közlésre 2017. október 5. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 

1. pontban megjelölt szerződés aláírására, a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételére, a pénzügyi teljesítésre. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő: a szerződés megkötésére: 2017. október 5.  

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

kötelezettségvállalás összegét a DMJV Önkormányzata 2017. évi 6/2017.(II.17.) 
költségvetésről szóló rendelete 5b mellékletében szereplő 5.b melléklet 25.7. 
pályázati tevékenység önrész tartalék sor terhére megelőlegezi úgy, hogy a 
támogatási összeg kiutalását követően a tartalék forrás visszarendezésére kerül 
sor. Az átcsoportosított forrás előirányzatát a költségvetési rendelet 7.a melléklet 
23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai/ Főépítész 
alcím alatt létrehozott új soron, „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezéssel 
szerepelteti. 
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4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 1. 
pontban 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 a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 1 
fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
585/2017. (IX.21.) határozata 

a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” 
elnevezésű projekt megvalósítása érdekében az ún. „Küzdősport Csarnok 

fejlesztése” tárgyban a műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 
a BMSK Zrt.-vel kötendő szerződés megkötéséről 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Modern Városok keretén belül 
„Radari sporttelep fejlesztése” című projektben az ún. „Küzdősport Csarnok 
fejlesztése” műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére határozat mellékletét 
képező negbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően a BMSK Zrt..-t (1146 
Budapest, Istenmezei út 1-3.) bízza meg 1.606.550,- Ft, + ÁFA, összesen bruttó 
2.040.319,- Ft, azaz kétmillió negyvenezer-háromszáztizenkilenc forint 
vállalkozási díjért. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

        a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
Határidő: a közlésre 2017. október 5. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 

1. pontban megjelölt szerződés aláírására, a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételére, a pénzügyi teljesítésre. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő: a szerződés megkötésére: 2017. október 5.  

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

kötelezettségvállalás összegét a DMJV Önkormányzata 2017. évi 6/2017.(II.17.) 
költségvetésről szóló rendelete 5b mellékletében szereplő 5.b melléklet 25.7. 
pályázati tevékenység önrész tartalék sor terhére megelőlegezi úgy, hogy a 
támogatási összeg kiutalását követően a tartalék forrás visszarendezésére kerül 
sor. Az átcsoportosított forrás előirányzatát a költségvetési rendelet 7.a melléklet 
23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai/ Főépítész 
alcím alatt létrehozott új soron, „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezéssel 
szerepelteti. 
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4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 1. 
pontban 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 a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 1 
fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

586/2017. (IX.05.) határozata 
a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” 

elnevezésű projekt megvalósítása érdekében az  ún. „Labdarúgó létesítmények 
fejlesztése” tárgyban a műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 

a BMSK Zrt.-vel kötendő szerződés megkötéséről 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Modern Városok keretén belül 
„Radari sporttelep fejlesztése” című projektben az ún. „Labdarúgó létesítmények 
fejlesztése” műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére határozat mellékletét 
képező negbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően a BMSK Zrt..-t (1146 
Budapest, Istenmezei út 1-3.) bízza meg 3.323.299,- Ft, + ÁFA, összesen bruttó 
4.220.590,- Ft, azaz négymillió kettőszázhúszezer-ötszázkilencven forint 
vállalkozási díjért. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

    a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
Határidő: a közlésre 2017. október 5. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 

1. pontban megjelölt szerződés aláírására, a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételére, a pénzügyi teljesítésre. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                  költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő:  a szerződés megkötésére: 2017. október 5.  

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

kötelezettségvállalás összegét a DMJV Önkormányzata 2017. évi 6/2017.(II.17.) 
költségvetésről szóló rendelete 5b mellékletében szereplő 5.b melléklet 25.7. 
pályázati tevékenység önrész tartalék sor terhére megelőlegezi úgy, hogy a 
támogatási összeg kiutalását követően a tartalék forrás visszarendezésére kerül 
sor. Az átcsoportosított forrás előirányzatát a költségvetési rendelet 7.a melléklet 
23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai/ Főépítész 
alcím alatt létrehozott új soron, „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezéssel 
szerepelteti. 

 



31 
 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 1. 
pontban 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 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

587/2017. (IX.21.) határozata 
a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem keretében, 

kivitelező kiválasztása” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás megindítására 
 
1. A Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére az egyes állami és 

önkormányzati sportkultúra-fejlesztési beruházások forrásszükségleteinek 
biztosításával kapcsolatos további intézkedésekről szóló 2041/2015. 
kormányhatározat a fejlesztés 2016. évi forrását 400 millió forint keretösszegben 
határozta meg. Valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény a fejlesztés 2017. évi forrását 500 millió forint 
keretösszegben határozta meg. Időközben az egyes fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1787/2016 (XII. 17.) Korm. határozat Dunaújváros 
labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése soron 2016-ban rendelkezésre álló 400 
millió Ft átcsoportosítását rendelte el. A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet terhére végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások összegének 
visszapótlásáról szóló 1857/2016. (XII. 27.) Korm. határozat arról döntött, hogy a 
visszapótlás részben vagy egészben legkésőbb 2017. július 2-ig megtörténhet. 
Erről támogatási szerződés még nem áll az önkormányzat rendelkezésére. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros labdarúgó-
sportlétesítmény fejlesztésének II. ütemének előkészítésére irányuló döntések 
meghozataláról, a Támogatási Szerződés aláírásáról a 139/2017.(III.02.) számú 
határozatával döntött. Ezek alapján a Támogatási Szerződés az 500 millió Ft-os 
támogatásra 2017.04.11-én megkötésre került. A Támogatási Szerződés 1. pontja 
szerint a fejlesztésre fordítható forrás összege bruttó 498.256.000,-Ft. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza a „Dunaújváros 

labdarúgó sportlétesítmény fejlesztés II. ütem kivitelezési munkáinak elvégzése” 
tárgyban, a Kbt. Harmadik rész 113.§ (5) bekezdés szerinti hirdetmény 
közzétételével induló nyílt „feltételes” közbeszerzési eljárás megindítását a jelen 
határozat 1. számú mellékletét képező ajánlattételi dokumentációban foglaltak 
szerint. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 2. 

pontban meghatározott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési 
dokumentumok aláírására. 

   
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2017. október 13. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy jelen határozat 1. 
pontja szerinti közbeszerzési eljárásban DMJV Önkormányzatával a „Dunaújváros 
labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése” elnevezésű fejlesztéshez kapcsolódó 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó feladatok ellátására szerződött BMSK Zrt. által 
kijelölt Vencli Adrienn hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízza meg. 

   
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 

                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  2017. szeptember 29. 
 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. pontjában 
meghatározott közbeszerzési eljárás becsült értékét nettó 637.137.658,- Ft + ÁFA, 
összesen bruttó 809.164.826,- Ft -ban határozza meg. Az 1. pontban szereplő 
forrás, a támogatási összeg maradvány összege nem fedezi teljes mértékben a 
beszerzés teljes bekerülési összegét. Jelen fedezet bruttó 435.912.104,-Ft 
összegben biztosított. A fennmaradó bruttó 373.252.722,- Ft-ra a támogatási 
szerződés (400 millió Ft) megkötéséig nincs fedezet. 
 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a összesen bruttó  
373.252.722,- Ft önerő előleg fedezetet biztosít a Támogatási Szerződés 
létrejöttéig. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 6. pontban szereplő 

kötelezettségvállalás összegét a DMJV Önkormányzata 2017. évi 6/2017.(II.17.) 
költségvetésről szóló rendelete 5b. mellékletében szereplő 2018. évi tartalék 
sorról átcsoportosítással megelőlegezi úgy, hogy a támogatási összeg kiutalását 
követően a tartalék forrás visszarendezésére kerül sor. Az átcsoportosított forrás 
előirányzatát a költségvetési rendelet 7.a melléklet 23.4. Pályázati és egyéb 
támogatással megvalósuló projektek kiadásai/ Főépítész alcím alatt létrehozott új 
soron „Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion beruházási költsége II. ütem önerő” 
elnevezéssel szerepelteti. 

 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 2-6. 

pontban 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 

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

a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásának érdekében a megkötendő kivitelezési 
szerződés szerinti esedékes részletfizetési teljesítésekre tekintettel gondoskodjon 
a K&H Banknál elhelyezett Magyar Államkötvényből az összeg visszavásárlásra. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

                  - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
                    költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: a számla kiállításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

588/2017. (IX.21.) határozata 
a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére vonatkozó 

pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozataláról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást tegyen 
közzé a kőtár tervezett épületének régészeti feltárásához kapcsolódó földmunkák 
és a területen található villanyoszlop eltávolítására. Az ajánlattételi eljárásban 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi gazdasági 
szereplőket hívja meg: 

 
a) DVG Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) 
b) B3 Munkagép Kft. (2458 Kulcs, Dózsa Gy. út 39.) 
c) FÖDÉM 2001 Kft. (1053 Budapest Szív u. 33.) 
d) TIMBER Bt. (2400 Dunaújváros, Kallós D. u. 22. 4/3.) 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat közléséért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2017. október 5. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, a 

határozat 1. pontjában elfogadott feladattal kapcsolatos megállapodás aláírására 
és azzal összefüggő szükséges dokumentumok aláírására azzal, hogy a 
közgyűlés soron következő rendes ülésén tájékoztatni köteles a közgyűlés tagjait 
az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, intézkedésekről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő feladat 

ellátására, előlegként a szükséges fedezetet az Önkormányzat előfinanszírozza 
bruttó 920 ezer Ft értékben a 2017. évi költségvetési rendelet 5. melléklet, 23.5. 
Világörökségi Helyszínek Pályázat beruházások kiadások soráról biztosítja, 
utólagos elszámolással és felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
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              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: a szerződésben megnevezett határidő. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy A GINOP 7.1.6-16 

pályázat keretében megvalósuló látogatóközpont és kőtár tervezett helyszínének 
régészeti feltárása tárgyú Intercisa Múzeummal kötött megbízási szerződés a 
határozat mellékletét képező szerződés módosítás tervezetnek megfelelően 
változik. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 

határozat 4. pontjában szereplő szerződésmódosítás aláírására. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője 
Határidő: 2017. szeptember 29. 



37 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
589/2017. (IX.21.) határozata 

Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról az 
Európatanács u. – Ivó u. – Csabagyöngye u. – Barsi D. u. – Táborállás u. által 

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

Európatanács u. – Ivó u. – Csabagyöngye u. – Barsi D. u. – Táborállás u. által 
határolt területen a helyi építési szabályzat és a rendezési tervek módosuljon. 

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

gondoskodjon Dunaújváros helyi építési szabályzatának és a rendezési terveinek 
az 1. pontban foglaltaknak megfelelő módosításának elkészíttetéséről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a tervezés elindítására: 2017. november 30. 

      - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 
                      egyeztetési eljárást követő közgyűlés 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a helyi 

építési szabályzat és a rendezési terv 1. pont szerinti módosításának költségeinek 
fedezetére – a 2017. évi költségvetési rendelet 5. melléklet, 1. Városfejlesztés- és 
rendezés, dologi kiadások sorának terhére - tervezési szerződést kössön - az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően - a 
tervezővel. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2017. november 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
590/2017. (IX.21.) határozata 

a 2016. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat során beszerzett 
műszaki eszközök az MMK K. Nonprofit Kft. részére történő 

haszonkölcsönbe adásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy 479/2016. 
(VII.18.) határozatában megjelölt, az MMK Közhasznú Nonprofit Kft.-vel 
együttműködve benyújtott, 2016. évi Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás tárgyú pályázati projekt megvalósítása során összesen bruttó 
556.500,- Ft-ért beszerzett műszaki eszközöket a Dunaújvárosban közművelődési 
feladatokat ellátó MMK Közhasznú Nonprofit Kft. részére ingyenes használatba 
adja, mely átadásról haszonkölcsön szerződést köt. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződés aláírására. 
 

  Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                  az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 
  Határidő: a szerződés aláírására: 2017. október 5. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 6 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 9 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Sztankovics László) – nem fogadta el és a 
következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Lőrinczi Konrád képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy „tartózkodik” szavazat adódik, így kialakult a szavazás 
eredményeként: 5 igen szavazat, tartózkodott 10 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

591/2017. (IX.21.) határozata 
a Dunaújváros területén tűzcsapra szerelt ivókutak elhelyezéséről szóló 

képviselői indítvány megtárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó Zsolt képviselő indítványát, mely 
szerint Dunaújváros területén tűzcsapra szerelt ivókutakat helyezzenek el, nem 
fogadta el. 
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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, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

592/2017. (IX.21.) határozata 
Dunaújváros Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út 

felújítására kötött vállalkozási keretszerződés módosítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a Dunaújváros Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út 
felújítására kötött vállalkozási keretszerződés 2. számú módosítását a határozat 
mellékletét képező tartalommal 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. szeptember 29. 

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

kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos módosításokat 
végezze el és a 2018. évre áthúzódó költségvetési kiadás előirányzatot a 2017. 
évi költségvetés  módosítása alkalmával a rendelet 7. b melléklet 2018. évi 
tartalék előirányzat elnevezéssel vezesse át a 2017. december 31-i pénzforgalmi 
adatok alapján. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
              a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
              a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
            - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                 közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  2017. december 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
593/2017. (IX.21.) határozata 

Dunaújváros területén parkoló építési és járda javítási munkálataira 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 

területén parkoló építési és járda javítási munkálataira (Deák F. u. 5–6. sz. előtt 
lévő megsüllyedt aszfalt burkolatú járda helyreállítása, Kossuth L. u. 2–10. sz. 
előtt parkoló kialakítása, Kossuth L. u. 2–10. sz. előtti közvilágítási hálózat 
kiváltása az új parkoló építése miatt) bruttó 21.387.249,- Ft összegért a DVG Zrt.-
vel elkészítteti.  

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

F. u. 5–6. sz. előtt lévő megsüllyedt aszfalt burkolatú járda helyreállítása fedezetét 
bruttó 370.972,- 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. 

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

Kossuth L. u. 2–10. sz. előtt parkoló kialakítása fedezetét bruttó 14.698.641,- 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. 

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

Kossuth L. u. 2–10. sz. előtti közvilágítási hálózat kiváltása az új parkoló építése 
miatt fedezetét bruttó 6.317.636,- Ft összegben egyrészt 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” sorában megjelölt 4.907.659,- Ft előirányzat, másrészt a 
rendelet 7.a. mellékletében a „Városfejlesztés és -rendezés” alcím alatt szereplő 
2. „Fedett buszváró pavilonok kihelyezése” sorából átcsoportosításra kerülő 
1.409.977,- Ft biztosítja. 

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

az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester 
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              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2017. szeptember 29. 

 
6. 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. szeptember 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
594/2017. (IX.21.) határozata 

Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 
vonatkozó szolgáltatási szerződés /2017. április-december hónap/ 3. 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 3. számú módosítását a 
VIII., XIV., XV., XVII. soron szereplő előirányzatok emelését jóváhagyja. 

 
2. Az 1. pontban szereplő VIII. – egyéb köztisztasági feladatok, illegális hulladékok 

elszállítása) sort érintő 3.000.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezet Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak 
végrehajtásáról szóló 6/2017. (II.17.) rendelet 5. mellékletének 4. számú 
„Környezet-egészségügy”/dologi kiadások során biztosított. 

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

sort érintő 50.000.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezet Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló 6/2017. (II.17.) rendelet 5. mellékletének 2. számú 
„Városüzemeltetés”/dologi kiadások soráról 20.500.000 Ft-ot, a 7/a melléklet 1. 
Városfejlesztés és- rendezés, 12. „Temető előtti térköves parkoló” feladatsorról 
20.000.000 Ft-ot, valamint a 7/a melléklet 1. Városfejlesztés és- rendezés, 17. „6 
db gyalogátkelő” feladatsorról 5.000.000 Ft-ot, 7/b melléket 13. Sportcélok és 
faladatok, 2. sportpályák felújítása elnevezésű sorról 4.500.000 Ft-ot 
átcsoportosítással biztosít. 

 
4. Az 1. pontban szereplő XV. (közúti tartozékok karbantartása) sort érintő 4.425.000 

Ft-tal történő emeléshez a fedezet Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017. 
(II.17.) rendelet 5. mellékletének 2. számú „Városüzemeltetés”/dologi kiadások 
során biztosított. 

 
5. Az 1. pontban szereplő XVII. (közkifolyók üzemeltetése) sort érintő 984.816 Ft-tal 

történő emeléshez a fedezet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017. (II.17.) rendelet 
5. mellékletének 3. számú Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás/dologi kiadások 
soron biztosítja. 

 
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 3 sz. 
módosítását aláírja. 

 
Felelős:  - a szerződés aláírásáért:  
                  a polgármester 
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
            a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Határidő:  2017. október 16. 

 
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 13 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, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
595/2017. (IX.21.) határozata 

az MVM Partner Zrt.-vel keret-megállapodás megkötéséről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az MVM Partner Zrt.-vel keret-
megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő 
határozatot hozza: 
 

1) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az MVM Partner 
Zrt.- vel kötendő a határozat mellékletét képező keret-megállapodásban 
megfogalmazott feltételeket, nevesített jogokat és kötelezettségeket.  

 
2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert az 1) pontban feltüntetett keret-megállapodás aláírására.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 
Határidő: - a keret-megállapodás aláírására 2017. szeptember 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
596/2017. (IX.21.) határozata 

a Dunaújvárosban telepítendő 2 db elektromos töltőoszlop telepítéséről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosban telepítendő 2 db 
elektromos töltőoszlop telepítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Dunaújvárosban 
telepítendő 2 db elektromos töltőoszlop telepítéséről szóló határozat mellékletét 
képező Együttműködési megállapodásban megfogalmazott feltételeket, 
nevesített jogokat és kötelezettségeket.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 

1.) pontban feltüntetett Együttműködési megállapodás aláírására.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 
Határidő: 2017. szeptember 29. az egyedi megállapodás aláírásához 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

597/2017. (IX.21.) határozata 
a dunaújvárosi mentőállomás sorompós kapujának kialakítására 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az Országos 

Mentőszolgálat Dunaújvárosi Mentőállomása sorompós kapujának kialakítására 
Vállalkozási szerződést kíván kötni a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. -vel, (2400 
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) nettó 1.181.507,- Ft + ÁFA (bruttó: 1.500.514,- Ft) 
összegben. 

   
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 melléklet „2. Városüzemeltetés” alcím, „1. Közvilágítás fejlesztés kivitelezés” sorából 
átcsoportosított összeg biztosítja, mely összeg a rendelet 7/a. melléklet „11. 
Egészségügyi feladatok” alcím alatt „Mentőállomás sorompós kapu kialakítása” 
elnevezésű új soron kerül rögzítésre.  

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

tulajdonosi hozzájárulás beszerzését követően 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                    
 Határidő:  2017. október 13. 
 

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. október 16. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
598/2017. (IX.21.) határozata 

a víziközmű rendszerre vonatkozó 2017. évben benyújtandó  
Gördülő fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges 

meghatalmazás megadására 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadta a 

Dunaújvárosi Víz- Csatorna-, Hőszolgáltató Kft. által javasolt a víziközmű 
rendszerre vonatkozó Gördülő fejlesztési tervét (részei: Felújítási és pótlási 
terv, Beruházási terv).  
A megvalósítás forrása a felújítások és pótlások vonatkozásában a víziközmű 
vagyonbérleti díjából befolyt összeg (amortizációs költség), a beruházások 
vonatkozásában a DVCSH Kft. saját pénzeszköze. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése meghatalmazza a Dunaújvárosi 

Víz- Csatorna-, Hőszolgáltató Kft. - t (2400 Dunaújváros, Építők u. 1.), hogy a 
Gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási 
Hivatalhoz a DMJV Önkormányzata nevében nyújtsa be. 

 
3.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a határozat közlésére. 
 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
            a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
 Határidő: 2017. szeptember 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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
599/2017. (IX.21.) határozata 

a 2017. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és 
a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal 

összefüggő szerződések elfogadására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi víziközművagyon 
vagyonbérleti díját 62.315.578,- Ft + ÁFA (bruttó: 79.140.784,- Ft) összegben 
állapítja meg. 
 

2. A közművagyon vagyonbérleti díját a vonatkozó, jelenleg érvényben lévő 
Szolgáltatási - Vállalkozási Szerződés 5. pontja figyelembevételével DMJV. 
Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztálya számlázza ki az üzemeltető 
DVCSH Kft. felé. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a DVCSH Kft. 

által befizetett vagyonbérleti díjat az önkormányzat költségvetésében 
elkülönítetten kezelje. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: havonta folyamatosan 

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

a dunaújvárosi víz – csatorna közműrendszeren 2017. évben a vagyonbérleti díj 
terhére elvégzendő rekonstrukciós feladatok végrehajtására vonatkozó, a 
határozat 1. számú mellékletét képező Vállalkozási keretszerződést 62.315.578,- 
Ft + ÁFA (bruttó: 79.140.784,- Ft) keretösszegben a DVCSH Kft.-vel írja alá. 

 
A feladat forrása a 2017. évi költségvetési rendelet 7. b. melléklet „Viziközmű 
rekonstrukciós feladatai 2017” soron szereplő  br. 80.010 e Ft összeg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

           a  polgármester 
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
           Határidő: 2017. szeptember 29. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a víz – csatorna közműrendszeren 

2017. évben a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkák 
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műszaki ellenőri feladatainak  elvégzésével 4.050.513,- Ft + ÁFA (bruttó: 
5.144.151,- Ft) összegben a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg, 
mely összeg a 2017. évi költségvetés rendelet 5. mellékletet „Víziközmű 
szolgáltatás” soron került megtervezésre. 
  

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a dunaújvárosi víz – csatorna közműrendszeren 2017. évben a vagyonbérleti díj 
terhére elvégzendő rekonstrukciós feladatok műszaki ellenőrzésére vonatkozó, a 
határozat 2. számú mellékletét képező Vállalkozási szerződést a DVG Zrt.-vel írja 
alá. 

             
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

     Határidő:  2017. szeptember 29. 
 

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 4. és 5. 
pontban szereplő a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendőket végezze el.       

     
 Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

          a jegyző       
        - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 

          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
     Határidő:   2017. október 02. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

600/2017. (IX.21.) határozata 
Városüzemeltetés során azonnali intézkedést igénylő feladatok 

pótlólagos biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Dunaújváros, 
Sport út 365/9 hrsz-ú ingatlanra (Radari sporttelep) a földgáz bekötését, és a 
csatlakozási díj megfizetését, valamint a gyepmesteri telep villamos energia 
ellátására a költségvetési sor megemelését utólag jóváhagyja. 

 
2. Az 1. pontban szereplő Radari sporttelep csatlakozási díjának fedezetét a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és 
annak végrehajtásáról szóló 6/2017.(II.17.) rendelet az 5. melléklet 2. 
Városüzemeltetés/dologi kiadások sorról 256.540 Ft az 5. melléklet 23. Modern 
Városok Program/ dologi kiadások sorra átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
3. Az 1. pontban szereplő Gyepmesteri telep villamos energia ellátására 150.000 Ft-

tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2017.(II.17.) rendelet 5. mellékletének 5. számú „Víziközmű”/dologi kiadások 
sorról a 4.a melléklet „Általános hatósági feladatok” sorra átcsoportosítás útján 
biztosítja. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. - 3. 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 15 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) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
601/2017. (IX.21.) határozata 

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza északi oldal 
tetőszigetelés felújítási munkáira 

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

Kamaraszínház és Művészetek Háza északi oldal tetőszigetelés felújítási munkáit 
bruttó 5.548.951,- 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.b. mellékletében szereplő „Városfejlesztés- és rendezés” cím alatt „Gazdasági Ellátó 
Szervezet összevont felújítási kiadásai” sorából átcsoportosított összeg biztosítja, mely 
 összeg a rendelet 7.b. melléklet „Városfejlesztés- és rendezés” cím alatt „Bartók 
Kamaraszínház és Művészetek Háza északi oldal tetőszigetelés felújítási munkái” 
elnevezésű új soron kerül rögzítésre.  

     
 3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 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. október 06. 
 

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 időpontja 

              - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 
                                 2017. szeptember 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 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, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta Endre) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

602/2017. (IX.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város költségvetése 5. melléklet 10. sorában 

szereplő szociális és gyermekvédelmi feladatok költséghelyen 
rendelkezésre álló keretösszeg megemeléséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. önkormányzati rendelet 5. 
mellékletének 10. sor a szociális és gyermekvédelmi feladatok költséghelyen 
rendelkezésre álló keretösszeget 9.000.000 forinttal megemeli., a növekedés 
forrását Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. önkormányzati 
rendelet 5.b melléklete 24. Működési tartalék 24.3. Intézményi tartalék sora 
terhére biztosítja. 

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

pontban foglalt döntést az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 
soron következő módosításkor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásért: 

  a jegyző 

 - a határozat végrehajtásában 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 a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

603/2017. (IX.21.) határozata 
a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal hajléktalan ellátás működtetésére 

kötendő ellátási szerződés jóváhagyásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata a dunaújvárosi hajléktalan ellátás 2018. 
január 1. napjától kezdődő működtetésére a Magyar Mentőszolgálat 
Alapítvánnyal (2400 Dunaújváros, Szabadság út 3.4.2. adószáma: 18495748-1-
07 képviseli: Pribil Sándor kuratórium elnöke) ellátási szerződést köt. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 1. számú mellékletét képező ellátási szerződést aláírja és 
megküldje a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány részére. Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a Magyar 
Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke és az Útkeresés Segítő 
Szolgálat intézményvezetője részére küldje meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

            a polgármester       
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                    a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:  - a szerződés aláírására: 2017. október 9. 

               a szerződés megküldésére: aláírást követően azonnal 
                       - a határozat megküldésére: 2017. szeptember 29. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban meghatározott 

szerződés értelmében a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2018. évi 
támogatását nettó 2.000.000,- Ft/hó + ÁFA, azaz kétmillió forint/hó + ÁFA 
összegben állapítja meg. 

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

pontban foglalt döntést a 2018. évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye 
figyelembe. 

 
 Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 
              a jegyző 
  - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
              a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:   a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően, a szolgáltatói 
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nyilvántartásban rögzített adatok módosításához szükséges adatmódosítási 
kérelmet az új fenntartóval együtt benyújtsa, az adatmódosításhoz szükséges 
valamennyi nyilatkozatot aláírja. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                           a polgármester     
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                            a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Határidő:  az adatmódosítás benyújtására: 2017. október 24. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Útkeresés Segítő 

Szolgálat intézményvezetőjét és egyidejűleg felkéri a Magyar Mentőszolgálat 
Alapítvány kuratóriumának elnökét, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 25/A. §-ában foglalt tájékoztatási és konzultációs 
kötelezettségüknek tegyenek eleget és arról tájékoztassák Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Polgármesterét. 

 
 Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                              az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
   a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke 
           Határidő:    2017. október 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 1 
fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

604/2017. (IX.21.) határozata 
az Útkeresés Segítő Szolgálat alapító okiratának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Útkeresés Segítő Szolgálat 

173/2015. (IV.23.) határozattal elfogadott Alapító Okirata módosítására az 
alábbi módosító okiratot fogadja el: 

 
„Okirat száma: 24139/2017. 

Módosító okirat 
Az Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
által 2015. április 23. napján kiadott, 1952-2/2016. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése …./2017. (IX.21.) határozatára figyelemmel –a 
következők szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító Okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.2.    A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/B. 
1.2.2. telephelye(i): 
 

 telephely megnevezése telephely címe 
1  2400 Dunaújváros, Frangepán utca 54.” 

 
2. Az Alapító okirat 3.1. pontja helyébe az alábbi 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. Az Alapító Okirat 4.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján: család- és gyermekjóléti 
szolgáltatások (családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás), család- és 
gyermekjóléti központ, gyermekek átmeneti gondozása.” 

 
4. Az Alapító Okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 (a) Család-és gyermekjóléti szolgáltatások nyújtása. A család- és gyermekjóléti 

szolgálat ellátja a  Gyvt. 39. § és a 40. § (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése 
szerinti feladatait. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő 



57 
 

speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka 
módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki 
 egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A 
családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, az ilyen 
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az 
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 

 (b) Család- és gyermekjóléti központ működtetése. Család- és gyermekjóléti 
központnak az a  járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat 
minősül, amely önálló  intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból 
önálló intézményegységként  működik. A gyermekjóléti központ a 
gyermekjóléti szolgálatnak a Gyvt. 39. §, a 40. § (2)  bekezdése és az Szt. 64. 
§ (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek 
családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő 
önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt; a 
gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez 
kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el; szakmai 
támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára. 

 (c) A gyermekek átmeneti gondozása keretében családok átmeneti otthona 
biztosítása, amely az alapellátás keretében a gyermek és szülője, illetve a 
várandós anya számára nyújtja a Gyvt. 51. §-ának (3) bekezdése szerinti 
átmeneti gondozást.” 

 
5. Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
2 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
4 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 
5 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 
6 104043 Család- és gyermekjóléti központ 
„ 
 
6. Az Alapító Okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  
- család- és gyermekjóléti szolgáltatások (családsegítés és gyermekjóléti 
szolgáltatás), gyermekek átmeneti gondozása tekintetében: Dunaújváros 
közigazgatási területe, 
- család- és gyermekjóléti központ tekintetében: a Dunaújvárosi járás (Dunaújváros, 
Adony, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Előszállás, Mezőfalva, Perkáta, Baracs, 
Beloiannisz, Besnyő, Daruszentmiklós, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Nagykarácsony, 
Nagyvenyim) közigazgatási területe.” 
 
7. Az Alapító Okirat 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv 
vezetőjét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése legfeljebb 5 
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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.” 
 
8. Az Alapító Okirat 5.2. pontjában foglalt táblázat 3. sorának helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
 
9. Közfeladat átadással kapcsolatos rendelkezések: 
„9.1. Az átadásra kerülő közfeladat megjelölése és az átadásának oka: Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 439/2017. (VI.15.) határozatában 
állásfoglalást alakított ki a hajléktalan ellátás további működtetésére. E döntés szerint 
2018. január 1. napjától az Önkormányzat a fenntartásában lévő Útkeresés Segítő 
Szolgálat által működtetett hajléktalan ellátást nyújtó szakmai egységeit, feladatait 
(hajléktalan személyek átmeneti otthona, hajléktalan személyek nappali melegedője, 
éjjeli menedékhely) és a feladatok ellátására szolgáló telephelyet fenntartóváltással, 
ellátási szerződés – jóváhagyta Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése …../2017. (IX. 21.) határozata – megkötése mellett átadja a Magyar 
Mentőszolgálat Alapítvány részére. 
 
9.2. Közfeladat átvevőjének 

9.2.1. megnevezése: Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 
9.2.2. székhelye: 2400 Dunaújváros, Szabadság út 3. 4. em. 2. ajtó 

 
9.3. A kötelezettségvállalás rendje 

9.3.1. Az átadó költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és 
mértéke: A költségvetési szerv vezetője a 2017. évi jóváhagyott 
költségvetésben foglalt előirányzatok időarányos összegeinek terhére a napi 
üzemeltetéshez szükséges mértékben vállalhat kötelezettséget. A fent 
megnevezett átadott közfeladatok jövőbeli ellátásához kapcsolódó járulékos 
kérdéseket (pl. ingóságok átadása) külön feladat-ellátási szerződés rendezi.  

 
9.3.2. Az átadó költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 
2017. december 31. 

 
Jelen módosító okiratot 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.” 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 
Igazgatóságához – az 1. pontban hozott döntésről, 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 
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Határidő: 2017. szeptember 29. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat vezetője részére. 
 

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

                    a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Határidő: a határozat közlésére: 2017. szeptember 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, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, 
Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
605/2017. (IX.21.) határozata 

a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötendő 
haszonkölcsön szerződés jóváhagyására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, belterület 772/14 

helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 2400 Dunaújváros, Kandó 
Kálmán tér 4. szám alatti ingatlant 2018. január 1. napjától 30 évre (2047. 
december 31. napjáig) a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány (2400 Dunaújváros, 
Szabadság út 3. 4. 2. képviseli: Pribil Sándor, kuratórium elnöke) részére 
ingyenes használatba adja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Polgármesterét a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal 
megkötendő, jelen határozat mellékletét képező haszonkölcsön-szerződés 
aláírására. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:     a haszonkölcsön-szerződés aláírására: 2017. október 9. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy az 

építmény bérleti díja a Közgyűlés 728/2015. (XII. 17.) határozata alapján 
16.742.023,- Ft/év (1.395.169,- Ft/hó) lenne. A Közgyűlés 728/2015. (XII. 17.) 
határozata alapján az önkormányzati vagyon ingyenes használatba adása 
közvetett támogatásnak minősül és a támogatások kimutatását DMJV 
Önkormányzata zárszámadásához csatolni kell, valamint az illetékes szervei 
útján köteles közzétenni a szerződés törvény által meghatározott tartalmával 
egyetemben. 

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

határozatot a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke részére 
küldje meg. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:     a határozat megküldésére: 2017. szeptember 29. 
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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, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
606/2017. (IX.21.) határozata 

DMJV közigazgatási területén végzett közétkeztetési feladatok ellátására 
vonatkozó vállalkozói szerződés kiegészítéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező 

vállalkozói szerződésben foglaltak szerint aktualizálja és kiegészíti a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Megrendelő1, a 
Gazdasági Ellátó Szervezet, mint Megrendelő2, az Egyesített Szociális 
Intézmények és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai, mint Megrendelő3 
és a Zalagast Kft. között a 2013. március 12-én megkötött és 2013. április 1-jén 
hatályba lépett szolgáltatási szerződést azzal, hogy a – jogszabályi 
változásokra figyelemmel – a szerződő felek közé bevonja a Dunaújvárosi 
Tankerületi Központot. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező vállalkozói szerződés 2. sz. módosításának 
aláírására. 

 
Felelős:  - a szerződés aláírásáért, valamint a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
               - a határozat közlésében való közreműködésért, valamint a szerződés 
                 aláírásra történő előkészítéséért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője            
Határidő:  2017. október 16. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

607/2017. (IX.21.) határozata 
a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2016. évi 

beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítványnak a 2016. évről szóló beszámolóját és 
közhasznúsági jelentését tudomásul veszi. 
 

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

 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Határidő:    2017. szeptember 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

608/2017. (IX.21.) határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2018. évi fordulójához való csatlakozásról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy csatlakozni kíván 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának 
Általános Szerződési Feltételeit, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során az abban leírtaknak 
megfelelően jár el.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja és megküldje az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő részére.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a nyilatkozat aláírására és benyújtására: 2017. október 2. 

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

határozat 1-2. melléklete szerinti tartalommal kiírja a 2018. évre az „A” és „B” 
típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a pályázati kiírásokat aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a pályázatok kiírására: 2017. október 3. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton nyertes fiatalok 
támogatására 2018. évben 4.000.000 forintot, 2019. évben 4.000.000 forintot és 
2020. évben 4.000.000 forintot kíván fordítani. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást először a 2018., majd a 2019. és a 2020. 
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évi költségvetési rendelet előkészítése során vegye figyelembe, valamint 
utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás 
teljesítésére. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
   a polgármester 
    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
   a humán szolgáltatási osztály vezetője 
    - a költségvetés elkészítéséért: 
      a jegyző 

                 - a kötelezettségvállalás végrehajtása előkészítésében való 
                           közreműködésért: 

    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:   a 2018., 2019. és 2020. évi költségvetési rendelet előkészítésének 
                   időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

609/2017. (IX.21.) határozata 
a Művész Jazz Klub 2017. évi támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 5.000.000 Ft vissza nem térítendő 

támogatást nyújt a DVG Zrt. részére a „Művész Jazz Klub” elnevezésű 
koncertsorozatra. A kiadásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetési rendeletének 5.a. melléklet „Kulturális, oktatási és 
ifjúsági feladatok” „Jazz klub” sora nyújt fedezetet. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására, továbbá utasítja, 
hogy a jelen határozat alapján gondoskodjon a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:  2017. szeptember 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslat „D” változatát – mellette 
szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Barta 
Endre, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

610/2017. (IX.21.) határozata 
a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött 

kölcsönszerződés módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2014. november 
24-én a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel (2407 
Dunaújváros, Pálhalma u. 1.) kötött tartozásátvállalási szerződésben szereplő 
80.000.000,- Ft visszatérítendő támogatás visszafizetési határideje 2017. június 
30-ról 2017. október 31-re módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
szerződésmódosítás aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2017. szeptember 29. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy 2017. 

október 31-ig kezdeményezzen tárgyalásokat az egyesülettel a kölcsöntartozás 
rendezéséről. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
Határidő:   2017. október 31-ig 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslat „D” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Pintér Attila), 
nem szavazott 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
611/2017. (IX.21.) határozata 

a Dunaferr Sportegyesülettel kötött 
támogatási szerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2009. március 

17-én a Dunaferr Sportegyesülettel (2400 Dunaújváros, Eszperandó út 4.) kötött 
támogatási szerződésben szereplő 50.000.000,- Ft visszatérítendő 
önkormányzati likviditási támogatás visszafizetési határideje 2017. június 30-ról 
2017. október 31-re módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
szerződésmódosítás aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8nap 
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2017. szeptember 29. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy 2017. 

október 31-ig kezdeményezzen tárgyalásokat az egyesülettel, valamint az ISD 
Dunaferr Zrt.-vel a visszatérítendő támogatás visszafizetésének rendezéséről. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
Határidő:   2017. október 31-ig 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 5 fő (Cserni Béla, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila), ellene szavazott 5 fő (Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Sztankovics László), tartózkodott 
2 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán) – nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Lőrinczi Konrád képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy nem szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 4 igen 
szavazat, 6 nem szavazat, tartózkodott 2 fő, nem szavazott 3 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
612/2017. (IX.21.) határozata 

a dunaújvárosi 113/2 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett Hajléktalanok 
Átmeneti Otthona megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Kenyérgyári út 
6. szám alatt található ingatlan hasznosításáról (Szenteczki Norbert kérelme) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a dunaújvárosi 113/2 
helyrajzi számon nyilvántartott, kivett Hajléktalanok Átmeneti Otthona megnevezésű, 
természetben a Dunaújváros, Kenyérgyári út 6. szám alatt található ingatlan 
hasznosításáról (Szenteczki Norbert kérelme)” című határozati javaslatot, 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 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
613/2017. (IX.21.) határozata 

a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar 
megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában található 

ingatlan hasznosításáról (Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara kérelme) 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy nyilvános 

pályázati úton értékesíti a dunaújvárosi 52 hrsz.-ú, természetben 2400 
Dunaújváros, Latinovits Z. 52 hrsz. „felülvizsgálat alatt” található, 1213 m2 
nagyságú, kivett óvoda, udvar megnevezésű osztatlan közös tulajdonban lévő 
ingatlanon fennálló 756/1213-ad tulajdoni hányadát, azaz 756 m2 nagyságú 
földterületet, 18.000 Ft/m²+Áfa, valamint az ezen a földterületen elhelyezkedő 
196 m2 nagyságú felépítményrészt, 95.000,-Ft/m2+Áfa kikiáltási áron, azaz 
mindösszesen 32.687.500,- Ft+Áfa, azaz bruttó 41.513.125,- Ft kikiáltási áron, 
azzal, hogy a pályázati felhívásban szerepelnie kell annak a kitételnek, 
miszerint az ingatlant a hatályos bérleti szerződés értelmében 2018. december 
31. napjáig a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara használja 308.700,-
Ft/hó bérleti díjért, a tulajdonostársat és a Magyar Államot az ingatlanra 
elővásárlási jog illeti meg, így a nyertes ajánlattevővel megkötött adásvételi 
szerződés azt követő napon lép hatályba, hogy az ingatlanra elővásárlásra 
jogosultak lemondanak elővásárlási jogukról, vagy a nyilatkozattételi határidő 
lejár. A vételáron felül a nyertes pályázót terheli a forgalmi értékbecslés 
költsége. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja jelen határozat 

mellékletét képező pályázati kiírást, egyúttal utasítja a polgármestert a pályázati 
kiírásnak a Dunaújváros című lapban való megjelentetéséhez szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a pályázati kiírás megjelentetésére: 2017. október 6. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (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 (Besztercei Zsolt), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
614/2017. (IX.21.) határozata  

a dunaújvárosi 776/1 helyrajzi számú, Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2. 
szám alatt található ingatlan egy részének megvásárlásáról 

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

Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő, Szolgáltató Nonprofit 
Kft. 1/1 tulajdonát képező, a dunaújvárosi 776/1 helyrajzi számú, 19.476 m² 
nagyságú, természetben Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2. szám alatt található 
ingatlanból megvásárol 811 m² nagyságú területrészt a határozat mellékleteként 
csatolt változási vázrajz szerint 14.500,- Ft/m², vagyis 11.759.500,- Ft vételárért a 
Dunaújvárosi Hajléktalan Ellátó Centrum bővítése céljából. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. pontjában vételárként 

megjelölt összeget beszámítja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
326/2014. (IX.23.) határozata alapján a Dunanett Nkft. részére adott 50.000.000.-Ft 
kölcsön összegébe. 

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

és a 2. pont figyelembe vételével a adásvételi szerződés, valamint a 
kölcsönszerződés módosítás aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérése mellett, valamint arra, hogy jelen határozat alapján 
intézkedjen a 2. pontban megjelölt kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
615/2017. (IX.21.) határozata 

a dunaújvárosi 2976/31 és 2976/45 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban 

található ingatlanok hasznosításáról  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy nyilvános 

pályázati úton együttesen vagy önállóan értékesíti a dunaújvárosi 2976/31 
hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 8100 m2 nagyságú és a 
dunaújvárosi 2976/45 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1642 m2 
nagyságú ingatlanokat 4.000,-Ft/m2+Áfa kikiáltási áron azzal, hogy a pályázati 
felhívásban szerepelnie kell annak a kitételnek, miszerint a Magyar Államot az 
ingatlanra elővásárlási jog illeti meg és a vételáron felül a nyertes pályázót 
terheli a forgalmi értékbecslés költsége.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja jelen határozat 

mellékletét képező pályázati kiírást, egyúttal utasítja a polgármestert a pályázati 
kiírásnak a Dunaújváros című lapban való megjelentetéséhez szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a pályázati kiírás megjelentetésére: 2017. október 6. 
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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), nem szavazott 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

616/2017. (IX.21.) határozata  
 a Dunaújváros, Váci Mihály u. 9. szám alatti, 451/31/B/83 hrsz.-ú helyiség 

bérbe adásáról a Carissa Sportegyesület részére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 
kizárólagos tulajdonát képező Dunaújvárosi, Váci Mihály u. 9. szám alatt 
található, dunaújvárosi 451/31/B/83 hrsz.-ú, 78 m2 nagyságú helyiséget 1000,- Ft 
+ Áfa/hó bérleti díj megfizetése ellenében bérbe adja a Nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi. CXCVI. tv. 11.§ (17) bekezdése alapján jogszabályban előírt állami, 
vagy önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet, a Carissa 
Sportegyesület (2400 Dunaújváros, Derkovits u. 2. III./2.) részére, versenyeztetés 
mellőzésével, 2017. október 1. napjától 2018. december 31. napjáig. Az ingatlan 
fenntartásának rezsi költségeit az önkormányzat átvállalja az Sportegyesülettől 
és megfizeti a szolgáltatók részére. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.  
 

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                   megküldést követő 8 napon belül 
       - a haszonkölcsön 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 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), nem 
szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

617/2017. (IX.21.) határozata  
a Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Tagóvodája (Dunaújváros, Bóna István u. 7.) 

őrzésére vonatkozó szerződés megkötéséről a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-
vel 

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

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. a dunaújvárosi 488 helyrajzi szám alatt felvett, 4003 m² 
nagyságú, kivett óvoda megnevezésű, természetben Dunaújváros, Bóna István utca 7. 
szám alatt található ingatlan őrzésére vonatkozó ajánlatát és úgy határoz, hogy 
megrendeli a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t az ingatlan élőerős őrzését 2017. 
október 1. napjától határozott időre, 3 hónapra 2017. december 31. napjáig 655.200.- 
Ft/hó+ Áfa, azaz bruttó 832.104.- Ft/hó díj ellenében. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. meghatározott 

feladat ellátására bruttó 1.664.208- Ft- erejéig, forrást biztosít a 2017. évi költségvetés 
5.b. melléklet intézményi tartalék sora terhére, és bruttó 832.104.- Ft erejéig a 2018. évi 
költségvetésben. 

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

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

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáéért: 
         a polgármester 
         DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz 
                     érkezését követő 8 napon belül 
                 - a vállalkozási szerződés aláírására: a határozat közlését követő 
                     30 napon belül 

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor és a 2018. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért és tervezéséért:  
                 a jegyző  
               - a költségvetés módosításában és tervezésében való 
                 közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem 
szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 10:47 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető, Cserna Gábor 
polgármester helyét.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
618/2017. (IX.21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzatának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 19/2017. (I.19.) határozatával 

elfogadott Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési 
szabályzatát (továbbiakban szabályzat) az alábbiak szerint módosítja: 
1.1. A szabályzat „Általános rendelkezések” alcím 

- 12.2. pontjában a „gazdasági igazgató” szövegrész törlésre kerül, 
helyébe a „költségvetési és pénzügyi osztályvezető” szövegrész kerül.  

- 12.4. pontjában a „gazdasági igazgató” szövegrész törlésre kerül, 
helyébe a „költségvetési és pénzügyi osztályvezető” szövegrész kerül.  

1.2. A szabályzat 2. melléklete  
- 2. és 3. pontjából, - 2. és 3. pontjából az „igazgatóság/osztály” 

szövegrészből az „igazgatóság” szövegrész törlésre kerül.  
- Az aláírásra kijelölt sorban az „igazgatóság/osztály” szövegrészből az 

igazgatóság szövegrész törlésre kerül.  
1.3. A szabályzat 3. melléklete 

- 2. és 3. pontjából az „igazgatóság/osztály” szövegrészből az 
„igazgatóság” szövegrész törlésre kerül.  

- 16. pontjából a „Gazdasági Igazgatósága” szövegrész helyébe a 
„Költségvetési és Pénzügyi Osztály” szövegrész kerül.  

- Az aláírásra kijelölt sorban az „igazgatóság/osztály” szövegrészből az 
„igazgatóság” szövegrész törlésre kerül.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Közgyűlésének 858/2016. (XII.15.) KH határozatát. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot aláírja. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester  

     - a határozat egységes szerkezetbe foglalásáért: 
       a közbeszerzési ügyintézők 

                - a szabályzatnak a hivatal belső hálózatára történő feltöltéséért: 
        a belső kontroll felelős 

Határidő:  2017. szeptember 22. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), 
tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Pintér Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

619/2017. (IX.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt 

el nem élő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzat 
módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 
lebonyolításáról szóló 312/2017. (V.09.) határozatával elfogadott szabályzatot 
(továbbiakban szabályzat) az alábbiak szerint módosítja: 
1.1. A szabályzat II. fejezet 3. pontjából az „igazgatósága” szövegrész törlésre 

kerül.  
1.2. A szabályzat IV. fejezete 6. pontjából az „igazgatóságnak” szövegrész 

törlésre kerül.  
1.3. A szabályzat 1. melléklete  

- 2. és 3. pontjából, valamint az aláírásra kijelölt sorból az „igazgatóság” 
szövegrész törlésre kerül 
- 16. pontjában a „Gazdasági Igazgatósága” szövegrész helyébe a 
„Költségvetési és Pénzügyi Osztályvezető” szövegrész került. 

1.4. A szabályzat 3. melléklete 
- fejléc és 4. pontjából az „igazgatóság” szövegrész törlésre kerül,  
- az aláírásra kijelölt sorból az „igazgató” szövegrész törlésre kerül. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 859/2016. (XII.15.) KH 
határozatát. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot aláírja. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester  

     - a határozat egységes szerkezetbe foglalásáért: 
       a közbeszerzési ügyintézők 

                - a szabályzatnak a hivatal belső hálózatára történő feltöltéséért: 
       a belső kontroll felelős 

Határidő:  2017. szeptember 21. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 5 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

620/2017. (IX.21.) határozata  
a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció 

Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű projekt 
megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés mellékletében foglalt 

Konzorciumi Megállapodás módosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat keretében úgy dönt, 
hogy a Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció Csatornázása és Csatorna Hálózat 
Fejlesztése projekt megvalósítása érdekében jelen határozat melléklete szerinti 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás tartalmát megismerte és elfogadja, 
egyúttal felhatalmazza a polgármestert az NFP Nonprofit Kft. által megküldött 
módosított Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: - a Konzorciumi Megállapodás módosításának aláírására: 
                  2017. szeptember 29. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 5 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

621/2017. (IX.21.) határozata 
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezető tisztségviselője visszahívásáról, 

újbóli kinevezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt. jelenlegi igazgatósági tagját, Horváth Józsefet 2017. szeptember 29. napjával 
visszahívja az igazgatóságból, öregségi nyugdíjkorhatár miatti elérésére való 
tekintettel. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Horváth Józsefet, 2017. október 01. 

napjától 2020. február 28-ig a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági 
tagjának választja meg azzal, hogy feladatait az öregségi nyugdíj mellett, 
megbízási jogviszonyban, változatlan díjazás mellett látja el.  

  
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. -t a határozat 

alapján az alapító okirat módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat elkészítésére, továbbá arra, hogy a változásokat a Székesfehérvári 
Törvényszéken mint Cégbíróságon a változás bekövetkeztét követő 30 napon 
belül jelentse be.  

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, továbbá felkéri és 
felhatalmazza a jelen határozatban foglaltak szerint a vezető tisztségviselővel 
történő, a DVG Zrt. által előkészített megbízási szerződés megkötésére az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.  

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester  
         - a határozat végrehajtásáért:                              
           a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
         - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
           a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8 napon belül 
           - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított  
                   20 napon belül 
                - a megbízási szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                  számított 20 napon belül 
 


