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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. szeptember 28-ai 
rendkívüli nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános 
adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

627/2017. (IX.28.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. szeptember 28-ai rendkívüli 
nyílt ülés napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 

kapcsolatos döntések meghozatalára 

2. Javaslat a DVG Zrt. jogi érdekeinek érvényesítésére vonatkozó megbízásra 
 

Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülésre meghívott személy számára 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – biztosított és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

628/2017. (IX.28.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. szeptember 28-ai rendkívüli 
nyílt ülésére meghívott személynek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 



3 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – 
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

629/2017. (IX.28.) határozata 
a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyvvezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
630/2017. (IX.28.) határozata 

a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósítására vonatkozó 
döntések meghozataláról, a támogatási szerződés elfogadásáról 

 
1. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a 

dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztés (továbbiakban: fejlesztés) 2017. évi 
forrását 2000,0 millió. Ft (2017. évi forrás) keretösszegben határozta meg. 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
alapján a fejlesztésre 2000,0 millió forint (2018. évi forrás) keretösszeget irányzott 
elő. Magyarország Kormánya a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási 
megvalósítási programjáról szóló 1612/2017. (IX.5.) Korm. határozatával 
egyetértett a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási programjával és 
koncepciójával, amely szerint a Beruházás 5994,05 millió forint összegű 
költségvetési forrásból valósul meg a 2017-2019. években, így a 2019. évben a 
fejlesztésre 1994,05 millió forint rendelkezésre állásáról döntött. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatával elfogadja azt a célt, 

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő 
keretösszegű támogatásban részesüljön a „dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 
beruházás megvalósítása” érdekében. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a 

határozat mellékletében szereplő támogatási szerződés tervezetet és annak 
feltételeit. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási szerződés tervezet aláírására és utasítja, hogy gondoskodjon a 
követelés nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - határozat közlésére: 2017. október 6. 
      - a szerződés megkötésére: 2017. október 13. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2017. évi 

költségvetés módosítása során az 1.993.024.000,- Ft - tranzakciós illetékkel 
csökkentett - összeget, valamint a 2018-2019. évi költségvetés tervezésénél az 1. 
pont szerint összeget vegye figyelembe. 
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 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 12 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
631/2017. (IX.28.) határozata 

a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósítására vonatkozó 
döntések meghozataláról, a BMSK Zrt.-vel a felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadói tevékenység végzésére kötendő szerződés megkötéséről 
 
1. Magyarország Kormánya a 265/2017. (IX.5.) Kormányrendelet 4. §-ban a 

dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás járulékos közbeszerzési 
szolgáltatójának, beruházás-lebonyolítójának és műszaki ellenőrének, kizárólagos 
joggal, a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságot jelölte ki. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a 

határozat mellékletében szereplő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenység végzésére a megbízási szerződést. 

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

pontban meghatározott megbízási szerződés aláírására és utasítja a 
polgármestert, hogy gondoskodjon a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - határozat közlésére: 2017. október 6. 
   - a szerződés megkötésére: 2017. október 13. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
632/2017. (IX.28.) határozata 

a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósítására vonatkozó 
döntések meghozataláról, a DV N Zrt.-vel kötendő Megbízási Szerződés 

megkötéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a dunaújvárosi 

Kézilabda Akadémia beruházással kapcsolatos feladatok végrehajtása 
elősegítésére, tárgyalások lefolytatására a DV N Zrt.-t (Képviseli: Sági Péter 
vezérigazgató) bízza meg a jelen határozat mellékletét képező megbízási 
szerződés szerint, melynek megkötésére felhatalmazza a polgármestert. 

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

pontban meghatározott megbízási szerződés aláírására és utasítja a 
polgármestert, hogy gondoskodjon a kötelezettségvállalásba nyilvántartás 
vételéről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - határozat közlésére: 2017. október 6. 

 - a szerződés megkötésére: 2017. október 13. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

633/2017. (IX.28.) határozata 
a DVG Zrt. jogi érdekeinek érvényesítésére vonatkozó megbízásról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dr. Szabó, Kelemen és Társai 

Ügyvédi Irodát (1024 Budapest, Lövőház u. 39.) bízza meg havi 800.000,- Ft+Áfa 
összegű átalánydíj, mint ügyvédi munkadíjért 2017. október 1. napjától, határozatlan 
időre, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. jogi érdekeinek érvényesítésére. Az Ügyvédi Iroda az alábbi jogi 
szolgáltatásokat látja el: 

 
- jogi tanácsadás a DVCSH Kft.-vel összefüggő cégjogi és egyéb kérdésekben; 
- okiratszerkesztés az előző alpontban írt jogi tanácsadással és a lenti jogi 

képviselettel összefüggésben; 
- jogi képviselet ellátása az Önkormányzat és a DVG Zrt. részére a DVCSH Kft. által 

és a DVCSH Kft.-vel szemben megindított eljárásokban. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dr. Abay & Dr. 

Török Ügyvédi Irodával (1022. Budapest, Bimbó út 4. I/5.) a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. jogi érdekeinek érvényesítése, jogi tanácsadás, jogi képviselet 
tárgyban kötött ügyvédi megbízási szerződést 2017. október 31. napjával, indoklás 
nélkül felmondja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy jelen határozat 1. 

pontjában meghatározott, Dr. Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda munkadíjára 
2.400.000,- Ft +Áfa, azaz bruttó 3.048.000,- Ft összegben forrást biztosít a 2017. 
évi önkormányzati költségvetése 5.b. Tartalékok melléklet: Intézményi tartalék sor 
terhére, valamint 2018. évben 9.600.000,- Ft+Áfa, azaz bruttó 12.192.000,- Ft 
összegben forrást tervez. 

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

jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről 
és a pénzügyi teljesítésről, valamint jelen határozat 1. pontjában foglaltaknak 
megfelelően előkészített megbízási szerződés aláírására az ügyrendi, igazgatási és 
jogi bizottság állásfoglalását követően. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat és a felmondás közlésére: a határozatnak az előkészítő 
                  osztálynak való megküldését követő 8 napon belül 



9 
 

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

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
foglalt kötelezettségvállalást a 3. pontban foglaltaknak megfelelően a 2017. évi 
költségvetési rendelet következő módosítása és a 2018. évi költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
         - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő: a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 
          a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 

 


