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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. október 19-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 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 
kérelmének elbírálására” című előterjesztést – 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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – felvette a nyílt 
ülés tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
634/2017. (X.19.) határozata 

„Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kérelmének elbírálására” 
című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. október 19-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 
kérelmének elbírálására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 48. 
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 
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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

635/2017. (X.19.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
1. Javaslat támogatói szándéknyilatkozat megtételéről Székesfehérvár Megyei Jogú 

Város részére 
 
2. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben 
hozott polgármesteri határozatokról 
 

3. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének …/2017. 

(……) „az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és 
kötelezettségeiről” szóló önkormányzati rendelete megalkotására 

 
5. Javaslat a sportlétesítmény bérleti díjának pályázati támogatási rendszeréről szóló 

1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
6. Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 

számáról szóló 21/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
7. Javaslat a Dunaújvárosi Eredménytérkép elkészítésére vonatkozó vállalkozási 

szerződés megkötésére 
 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város információs térképének megújításával 

kapcsolatos döntés meghozatalára 
 

9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló 
Radari Sporttelep telekalakítási eljárás során szükséges döntések meghozatalára 

 
10. Javaslat a Modern Városok Program keretében az „élményfürdő felújítása” 

elnevezésű beruházás kivitelezőjének kiválasztására 
                           

11. Javaslat az Élményfürdő fenntartási költségei és helyi adó megfizetéséhez 
szükséges forrás biztosítására 

 
12. Javaslat a dunaújvárosi 664 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 

Baracsi utca 47. szám alatt található kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 
elnevezésű ingatlan megvásárlására 
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13. Javaslat a TOP-6.5.1 Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése 
c. projektben tervezett beruházás kivitelezőjének kiválasztására 
        

14. Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 
kapcsolatos döntés meghozatalára, a támogatási szerződés elfogadására 
             

15. Javaslat a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem 
keretében, kivitelező kiválasztása” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás 
megindítására 
               

16. Javaslat a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesztés” c. projekt vonatkozásában megkötött Tervezési 
Szerződés módosítására (részteljesítési határidők módosítása) 

 
17. Javaslat a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére 

vonatkozó pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

18. Javaslat Rácalmás településrendezési eszközeinek módosításának előzetes 
véleményezésére 

 
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Iváncsa Község 

Önkormányzata között kötendő szándéknyilatkozat elfogadására 
 
20. Javaslat önkormányzati intézmények felújítási munkáira 
 
21. Javaslat Dunaújváros, Lebuki-patak gyalogos átjáró beszakadásának helyreállítási 

munkálataira 
 
22. Javaslat Dunaújváros, Dózsa György út Erdei tornapálya felé vezető szakaszán 

rézsű beszakadás helyreállítási munkálataira 
 
23. Javaslat Dunaújváros, Építők útja 2. szám és Görbe u. közötti járda felújítási 

munkálatára 
 
24. Javaslat Dunaújváros területén új buszváró pavilonok telepítési, buszöblök, 

parkolók, járdák javítása és jelzőtáblák aktualizálási munkálataira kötött 
vállalkozási keretszerződés 2. sz. módosítására 
 

25. Javaslat a Sárkány közben járda építés összevont engedélyezési és kiviteli 
tervének készítésére 

 
26. Javaslat a Szórád Márton út, Köztársaság út és Apáczai Csere János út által 

határolt szakaszán további parkolók építéséhez tanulmányterv készítésére 
 

27. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A” épületének 
és az Intercisa Múzeum galambmentesítésére vonatkozó nyertes ajánlat 
kiválasztására 
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28. Javaslat „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2018. évre” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadására, az eljárás megindítására 
 

29. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 
felelősségbiztosításával kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. bevonásával bekért és 
a CIG Pannónia Biztosító elfogadott ajánlatának és az éves díjának módosítására 
 

30. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) 
határozata figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó 
döntések meghozatalára  
               

31. Javaslat a Dunaferr Sportegyesület kérelmének elbírálására 
 

32. Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola tartozásának leírására és a 
Dunaújváros, Jókai u. 19. szám alatti ingatlan üzemeltetésére 

 
33. Javaslat a dunaújvárosi 1485/1 és 1485/2 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Temető közben található ingatlanok 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
 

34. Javaslat a Dunanett Nkft. műhelyépülete egyes részeinek helyreállításához 
szükséges forrás biztosítására 
 

35. Javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselője visszahívásáról, újbóli kinevezéséről 
szóló 621/2017. (IX.21.) határozat módosítására 

 
36. Javaslat a DSZSZ Kft. 2015. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás 

kialakítására, egyben a 239/2016. (IV.21.) határozat hatályon kívül helyezésére 
 

37. Javaslat a DSZSZ Kft. 2016. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás 
kialakítására, egyben a 373/2017. (V.18.) határozat hatályon kívül helyezésére 
 

38. Javaslat az önkormányzat jogi érdekeinek érvényesítésére vonatkozó megbízásra 
(Energo-Viterm Kft, Energo-Hőterm Kft.) 
 

39. Javaslat önkormányzati bérlakások elhalálozott bérlői és egy kiköltöztetett bérlő 
közüzemi díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé 

 
40. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti 

intézmények költségvetési előirányzatának módosítására 
 

41. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel megkötött támogatási 
szerződés módosítására 

 
42. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 

Dunaújvárosi Óvoda Intézményei Esélyegyenlőségi Terve 2017. évi 
módosításának jóváhagyására 
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43. Javaslat DTV-archívum technikai fogadásának pénzügyi előkészítésére – a József 
Attila Könyvtár 2018. évi beruházási előirányzatára 
 

44. Javaslat a József Attila Könyvtár által az EFOP-4.1.8-16 pályázat előkészítésére 
fordított összeg visszapótlására 
 

45. Javaslat a 107/2017. (II.16.) határozat módosítására és a 290/2017. (IV.21.), 
valamint a 314/2017. (V.09.) számú határozatok hatályon kívül helyezésére 
            

46. Javaslat újonnan kialakított közterület elnevezésére 
 

47. Javaslat a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
(DBKEF) ügyrendjének módosítására 

 
48. Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kérelmének elbírálására 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülésre meghívott személyek számára 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – biztosított és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
636/2017. (X.19.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. október 19-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a  nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Szabó Zsolt) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
637/2017. (X.19.) 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 Dunaújváros Megyei Jogú Város 
területén történő Napelem-park létesítésére vonatkozó együttműködési 
megállapodás aláírására” című előterjesztést zárt ülésen – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
638/2017. (X.19.) határozata 

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város területén történő Napelem-park 
létesítésére vonatkozó együttműködési megállapodás aláírására”című 

napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. október 19-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat Dunaújváros 
Megyei Jogú Város területén történő Napelem-park létesítésére vonatkozó 
együttműködési megállapodás aláírására”, zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § 
(2) bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 



9 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat kártérítési igény elbírálására” című 
előterjesztést zárt ülésen – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – tárgyalja és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
639/2017. (X.19.) határozata 

„Javaslat kártérítési igény elbírálására”című napirend 
zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. október 19-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat kártérítési igény 
elbírálására”, 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 
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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

640/2017. (X.19.) határozata 
a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. október 19-ei zárt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat „Szociális Munkáért – Dunaújváros” díj adományozására 

 
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város területén történő Napelem-park 

létesítésére vonatkozó együttműködési megállapodás aláírására 
 

3. Javaslat kártérítési igény elbírálására 
 
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 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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – biztosított és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
641/2017. (X.19.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. október 19-ei zárt ülésére 
meghívott személynek 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 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), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Szabó Zsolt) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
642/2017. (X.19.) 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 – 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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
643/2017. (X.19.) határozata 

támogatói szándéknyilatkozat tételéről 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város részére 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a hosszú évek óta 
fennálló partnerségi kapcsolatra tekintettel örömmel tesz eleget a felkérésnek, és 
támogatói szándéknyilatkozat megtételével biztosítja Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város mindazon törekvéseit, mellyel a 2023. évi Európa Kulturális Fővárosa 
megtisztelő címet el kívánják érni.  
 
Felelős: - a polgármester 
   a határozat megküldéséért: 
     - a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. október 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 
10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), 
tartózkodott 3 fő (Barta Endre, Pintér Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
644/2017. (X.19.) határozata 

a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

polgármesteri határozatokról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés 
két ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az 
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót 
elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést – 
mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), távol 
lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
645/2017. (X.19.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – megalkotta a 
30/2017. (X.20.) önkormányzati rendeletet. 
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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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – megalkotta a 
31/2017. (X.20.) önkormányzati rendeletet. 
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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), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt) – megalkotta a 32/2017. (X.20.) önkormányzati rendeletet. 
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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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

646/2017. (X.19.) határozata 
a Dunaújvárosi EredményTérkép elkészítésére vonatkozó 

vállalkozási szerződés megkötésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy a város területén 
végrehajtott fejlesztések egyszerű, átlátható, könnyen értelmezhető web-alapú 
térképen (Dunaújvárosi EredményTérkép) kerüljenek megjelenítésre, amely 
térképet hozzáférhetővé tesz az önkormányzat honlapján. 

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

pontban meghatározott cél megvalósításához szükséges, a határozat mellékletét 
képező vállalkozási szerződés aláírására, felkéri továbbá, hogy elkészülte után 
gondoskodjon a Dunaújvárosi EredményTérkép önkormányzati honlapon történő 
elhelyezéséről, valamint jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester 
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
              a jogi és közgyűlési osztály vezetője 
              a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
              a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:    a vállalkozási szerződés aláírására: 2017. október 27. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi 
EredményTérkép elkészítésére bruttó 3.000.000 Ft fedezetet biztosít az 
önkormányzat 2017. évi költségvetése 5.b melléklet 24.3. Intézményi tartalék sorról 
történő átcsoportosítás útján a költségvetés 5. melléklet 18. Helyi közügyek 
igazgatási és egyéb kiadásai feladat: dologi kiadások kiemelt előirányzat sora 
terhére. 

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

foglaltakat a 2017. évi költségvetés rendelet soron következő módosítása során 
vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 
            a jegyző 
          - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                 időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

647/2017. (X.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város információs térképének megújításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 

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

a Stiefel Eurocart Kft-vel szerződéskötés céljából egyeztető tárgyalásokat 
folytasson le. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése olyan tartalmú szerződés 

megkötését javasolja, mely szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát az információs térkép elkészíttetése (megrendelése) alapján 
pénzbeli ellenszolgáltatás nem terheli.    

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

az egyeztetések alapján meghatározott tartalmú szerződést az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság jóváhagyását követően aláírja, és ezt követően 
megtegye az információs térkép megújításával összefüggő valamennyi előkészítő 
munkálatot és intézkedést.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                aljegyző  
                főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető  
Határidő: a szerződés megkötésére és az előkészítő munkálatok elvégzésére: 
                2017. november 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
648/2017. (X.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város információs térképének megújításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 

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

a Stiefel Eurocart Kft-vel szerződéskötés céljából egyeztető tárgyalásokat 
folytasson le. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése olyan tartalmú szerződés 

megkötését javasolja, mely szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát az információs térkép elkészíttetése (megrendelése) alapján 
pénzbeli ellenszolgáltatás nem terheli.    

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

az egyeztetések alapján meghatározott tartalmú szerződést az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság jóváhagyását követően aláírja, és ezt követően 
megtegye az információs térkép megújításával összefüggő valamennyi előkészítő 
munkálatot és intézkedést.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                aljegyző  
                főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető  
Határidő: a szerződés megkötésére és az előkészítő munkálatok elvégzésére: 
                2017. november 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
649/2017. (X.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Radari 
sporttelep telekalakítási eljárás során szükséges döntések meghozataláról 

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

dunaújvárosi 365/9 és 372/19 hrsz-.-ú Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanokat érintő telekalakítása, 
földrészletek újraosztása, telekhatár-rendezése az alábbiak szerint történjen: 
A telekalakítás (változás) előtti állapot: 
- 365/9 hrsz.,  kivett sporttelep,   45737 m2, 
- 372/19 hrsz. a) kivett közpark 359599 m2, 
   b) kivett út    44680 m2 
   c) E     45143 m2 
   d) L       5791 m2 
   f) E     21392 m2 
   g) kivett közpark   65900 m2 
   h) kivett beép.tlen ter. 3484 m2 
   j) kivett ép. udv.     5664 m2 
   k) E   139085 m2 
   l) kivett udvar              3932 m2 
   m) kivett ép. udv.     5719 m2 
   n) kivett ép. udv.     3369 m2 
   p) E     12294 m2 
   q) kivett telephely   17927 m2 
   s) kivett telephely     5373 m2 
   t) kivett telephely   80579 m2 
   v) E     17289 m2 
   x) E   259984 m2 
   összesen          1098204 m2 
 

A telekalakítás (változás) utáni állapot: 
- 365/9 hrsz.,  kivett sporttelep,  47019 m2, 
- 372/19 hrsz. a) kivett közpark     359599 m2, 
   b) kivett út   44680 m2 
   c) E    45143 m2 
   d) L      5791 m2 
   f) E    21392 m2 
   g) kivett közpark  65900 m2 
   h) kivett beép.tlen ter.3484 m2 
   j) kivett ép. udv.    5664 m2 
   k) E           139085 m2 
   l) kivett udvar             3932 m2 
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   m) kivett ép. udv.    5719 m2 
   n) kivett ép. udv.    3369 m2 
   p) E    12294 m2 
   q) kivett telephely  17927 m2 
   s) kivett telephely    5373 m2 
   t) kivett telephely  80579 m2 
   v) E    17289 m2 
   x) E           258702 m2 
   összesen        1096922 m2 
 

A telekalakítás során a telkek összterülete nem változik, a tulajdoni jogállás 
változatlan marad. Részletesen jelen határozat mellékletét képező változási vázrajz 
szerint. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az 1. pontban megnevezett ingatlanok esetében a telekalakítási eljáráshoz 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a tulajdonosi jogokat 
teljes körűen gyakorolja. 

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

az 1. pontban megnevezett telekalakítási eljáráshoz szükséges intézkedéseket 
tegye meg, a szükséges dokumentációt állítsa elő, írja alá és küldje meg a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya részére.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhívja a 

polgármester figyelmét, hogy utólagos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a 
Közgyűlés felé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
       a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: 2017. október 27.  
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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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
650/2017. (X.19.) határozata 

a Modern Városok Program keretében az “élményfürdő felújítása” elnevezésű 
beruházás kivitelezőjének kiválasztásáról 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Modern Városok keretén belül 
„új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósításának ingatlan-fejlesztési és 
beruházási koncepciója” című projektben az „Aquantis élményfürdő 
felújításának” kivitelezési munkáinak elvégzésére határozat mellékletét képező 
vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően a DVG Zrt.-t (2400 
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) bízza meg 460.000.000, Ft, + ÁFA, összesen 
bruttó 584.200.000,- Ft, azaz ötszáznyolcvannégymillió-kettőszázezer forint 
vállalkozási díjért, melyből a 2017. évi költségvetés terhére 116.840.000,- Ft 
előleg összege és a 2018. évi költségvetés terhére 467.360.000,- Ft összeg 
kerül elszámolásra. 

 
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 31.  

 
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 2018. évi tartalék 
sorról a 2017. XII.31-i lejáratú kezesség fedezet lejártát is figyelembe véve 
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. Pályázati és egyéb 
támogatással megvalósuló projektek kiadásai alcím alatt létrehozott új soron, 
„Élményfürdő felújítása” elnevezéssel szerepelteti. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2017. október 31.  
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4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évben a jelen határozat 
mellékletét képező szerződés szerinti előleg: bruttó 116.840.000,- Ft összeg 
kiegyenlítéséhez felhatalmazza a polgármestert a magyar államkötvény 
visszavételére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

 
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet 
módosításakor, illetve a 2018. évi költségvetés összeállításánál vegye 
figyelembe. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
             a jegyző 
              - a kötelezettségvállalásban történő 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 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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

651/2017. (X.19.) határozata  
 az Élményfürdő fenntartási költségei és helyi adó megfizetéséhez szükséges 

forrás biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy az 
Élményfürdő megvásárlása tárgyban megkötött adásvételi szerződésben rögzítettek 
szerint az önkormányzat Eladó részére megfizette a birtokba adás napját követő 
időszakra időarányosan kiszámított 2.686.443,-Ft helyi adót és úgy határoz, hogy 
utólagosan forrást biztosít az önkormányzat 2017. évi költségvetése 5. a. melléklet 
14.1. Munkahelyteremtő támogatás keretből történő átcsoportosítással az 5. 
melléklet 14. feladat 5. egyéb kiadások kiemelt előirányzat csökkentésével, az 5. 
melléklet 14. feladat 3. dologi kiadások kiemelt előirányzat növelésével egyidejűleg. 

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

fenntartásával járó költségekre 2017. évben bruttó 2.000.000,-Ft összegben forrást 
biztosít az önkormányzat 2017. évi költségvetése 5. a. melléklet 14.1. 
Munkahelyteremtő támogatás keretből történő átcsoportosítással az 5. melléklet 14. 
feladat 5. egyéb kiadások kiemelt előirányzat csökkentésével, az 5. melléklet 14. 
feladat 3. dologi kiadások kiemelt előirányzat növelésével egyidejűleg. 

 
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 

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

pontokban foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
         - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő: a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 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), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
652/2017. (X.19.) határozata  

a dunaújvárosi 664 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Baracsi út 
47. szám alatt található kivett lakóház, udvar, gazdasági épület elnevezésű 

ingatlan megvásárlásáról  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy elfogadja, Kiss 
Györgyné, Nagy István, valamint Kiss György, a dunaújvárosi 664 helyrajzi 
számon nyilvántartott, természetben a Baracsi út 47. szám alatt található kivett 
lakóház, udvar, gazdasági épület elnevezésű ingatlan tulajdonosai eladási 
ajánlatát, azaz per, teher-és igénymentes állapotban 19.000.000- Ft, azaz  
Tizenkilencmillió forint vételárért meg kívánja vásárolni az ingatlant, a „Baracsi úti 
Arborétum további fejlesztése” céljából. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy tudomással bír 

arról hogy az ingatlant holtig tartó haszonélvezeti jog, valamint özvegyi jog terheli 
Nagy István javára, ezen jogokat törölni kívánja, az eladók hozzájárulásával, a 
0587812 számon nyilvántartott halotti anyakönyvi kivonat alapján. 

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

pontban meghatározott ingatlanra vonatkozó, a határozati javaslat mellékletét 
képező adásvételi szerződés megkötésére. 

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

megjelölt ingatlan megvásárlására 19.000.000.-, azaz Tizenkilencmillió forint 
összegben forrást biztosít a Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2017. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017. (II. 17.) önkormányzati 
rendelete 7b. mellékletében létrehozott új sor: Vagyonkezelési feladatok: 
Ingatlanvásárlás előirányzat sora terhére, továbbá 35.000.- Ft, azaz harmincötezer 
forint összeget biztosít Nagy István tulajdoni hányadára eső vételár postai úton 
történő kézbesítésére a 2017. évi költségvetés 5. melléklet: Vagyonkezelés dologi 
kiadás sora terhére, az 5b. Tartalékok melléklet: 25.7. Pályázati tevékenység, 
felkészítés, önrész előirányzat sor terhére történő átcsoportosítás útján. 

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

jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről 
és a pénzügyi teljesítésről az adásvételi szerződésben megjelölt időpontig, valamint 
felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére. 

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

ingatlan tulajdonának megszerzését követően, a Modern Városok Program 
keretein belül az ingatlannal kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
           főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8 napon belül 
           - adásvételi szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
                  közlésétől számított 30 napon belül 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 4. pontban foglaltaknak megfelelően a 2017. évi 
költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
           a jegyző 
         - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő: a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
653/2017. (X.19.) határozata 

a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00002 Petőfi Sándor Általános Iskola 
épületenergetikai fejlesztése c. projektben tervezett  beruházás kivitelezőjének 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00002 Petőfi 
Sándor Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése c. projektben tervezett 
beruházási tevékenység elvégzésével a határozat 1. sz. mellékletét képező 
vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően a DVG Zrt.-t (2400 
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) bízza meg 182 191 516,- Ft, + ÁFA, összesen 
bruttó 231.383.225,- Ft, azaz kettőszázharmincegyezer-
háromszáznyolcvanháromezer-kettőszázhuszonöt forint vállalkozási díjért. 

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

pontban megjelölt szerződések aláírására, a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételére, a pénzügyi teljesítésre. 

  
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő:  a szerződés megkötésére: 2017. október 31.  

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

kötelezettségvállalásra a 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló önkormányzati rendelete 7.a melléklete 23. Pályázati és egyéb 
támogatással megvalósuló projektek kiadásai 11. TOP 6.5.1 Petőfi Sándor 
Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése során, valamint a pályázati forrás 
fedezetet biztosít oly módon, hogy a támogatási összeg terhére a költségvetési 
bevételek pályázati forrás terhére történő egyidejű növelésével – 15 383 225,- Ft 
összeggel növelni szükséges. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: 2018. július 31. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 1 és 2. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet 
módosításakor 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 – 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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

654/2017. (X.19.) határozata 
dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósítására vonatkozó 

döntések meghozataláról, a támogatási szerződés elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával visszavonja 

630/2017. (IX.28.) határozatát. 
 
2. 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. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja azt a 

célt, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2. pontban szereplő 
keretösszegű támogatásban részesüljön a „dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 
beruházás megvalósítása” érdekében.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a 

határozat mellékletében szereplő támogatási szerződést és annak feltételeit. 
 
5. 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 27. 
           - a szerződés megkötésére: 2017. november 30. 

 
6. 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 2. 
pont szerint összeget vegye figyelembe. 
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Felelős: - a költségvetés módosításáért:  
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

655/2017. (X.19.) határozata 
a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem keretében, 

kivitelező kiválasztása” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás megindítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 587/2017.(IX.21.) határozatát 

visszavonja jelen határozatával. 
 
2. 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. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával 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 jelen 
határozat mellékletét képező ajánlattételi dokumentációban foglaltak szerint. 

 
4. DunaújvárosMegyeiJogúVárosKözgyűlése felhatalmazza a polgármestert 3. 

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 
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Határidő: 2017. november 20. 
 
5. 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. október 27. 
 

6. 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. 
 

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

 
8. 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. 

 
9. 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 

 
10. DunaújvárosMegyeiJogúVárosKözgyűlése 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 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), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
656/2017. (X.19.) határozata 

a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesztés” c. projekt vonatkozásában megkötött 

Tervezési Szerződés módosításáról (részteljesítési határidők módosítása) 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és 
munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” c. projekt 
vonatkozásában megkötött Tervezési Szerződésszerinti egyes részteljesítési 
határidőket– a végteljesítési határidő módosítása nélkül – módosítsa. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képző szerződésmódosítás aláírására. 
  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 

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

Határidő: a szerződés megkötésére: 2017. november 10. 
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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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
657/2017. (X.19.) határozata 

a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére vonatkozó 
pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés meghozataláról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a GINOP – 7.1.6.-

16 kódszámú világörökségi helyszínek fejlesztése című pályázaton a Dunaújváros 
MJV Önkormányzatát megillető keretösszeg költségének erejéig vállalja a 
pályázaton való részvételt. 

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

közlésére a Budavári Kft.-vel.  
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       főépítészi, építésügyi és  környezetvédelmi osztályvezető 
Határidő: 2017. október 25. 
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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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
658/2017. (X.19.) határozata 

Rácalmás településrendezési eszközeinek felülvizsgálatának 
előzetes véleményezéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Rácalmás településrendezési 

eszközeinek felülvizsgálatát tudomásul veszi és az egyeztetési folyamatban 
továbbra is részt kíván venni. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatja Rácalmás 

Önkormányzatát, hogy a településrendezési eszközeinek felülvizsgálata során 
vegye figyelembe Dunaújváros településszerkezeti tervét, mely a 
https://dunaujvaros.hu/dunaujvaros_megyei_jogu_varos_kozigazgatasi_teruleten
ek rendezesi_terve weboldalon megtalálható. 

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

közlésére Rácalmás polgármesterével.  
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                főépítészi, építésügyi és  környezetvédelmi osztályvezető 
Határidő: 2017. október 25. 
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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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
659/2017. (X.19.) határozata 

Dunaújváros MJV Önkormányzata és Iváncsa Község Önkormányzata között 
kötendő szándéknyilatkozat elfogadásáról 

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

Önkormányzata Iváncsa Község Önkormányzatával logisztikai központot hozzon létre 
Iváncsa Község közigazgatási területén, oly módon, hogy a két önkormányzat a 
beruházásból befolyó iparűzési adón az önkormányzatok egyenlő arányban 
osztoznak. 
 

2. Dunaújváros MJV Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
szereplő logisztikai központ kialakításával kapcsolatban egyeztessen a NIPÜF 
Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.-vel. 
 

3. Dunaújváros MJV Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
szereplő logisztikai központ kialakításával kapcsolatban egyeztessen Iváncsa Község 
Önkormányzatával és az egyeztetés eredményeként megkötendő szerződést írja alá 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a jelen határozat 
közlésére a NIPÜF Zrt.-vel és Iváncsa Község Önkormányzatával. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

       a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2017. október 31. 
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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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

660/2017. (X.19.) határozata 
önkormányzati intézmények felújítási munkáiról 

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

önkormányzati intézmények felújítási munkáit bruttó 13.588.398,- 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  7.b. 
mellékletében szereplő „Vasmű úti nyilvános illemhely felújítása” (2.000.000,- Ft) 
„Dunaújvárosi Óvoda felújítási feladatai” sorából átcsoportosított összeg 
(3.270.924,- Ft), „Dunaújvárosi Óvoda felújítási feladatai”(4.449.930,- Ft), 
„Kulturális intézmények felújítási feladatai”(2.777.884,- Ft), „Szociális és 
egészségügyi intézmények felújítási feladatai”(1.089.660,- Ft) sorain jóváhagyott 
keretösszeg biztosítja. 

   
 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 31. 
 

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 módosításánakidőpontja 
    - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. október 31. 
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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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

661/2017. (X.19.) határozata 
Dunaújváros, Lebuki-patak gyalogos átjáró beszakadásának helyreállítási 

munkálatairól  
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elrendeli a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén belüli a Lebuki-patak 
Hétvezér utca – Vízimolnárok utca kereszteződésénél található gyalogos átjáró 
beszakadás helyreállításának felújítási munkálatait, bruttó 2.114.846,- Ft 
összegben.  

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

Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2017. (II.17.) rendelet 5. Mellékletének 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás 
elnevezésű 3-as dologi kiadások során rendelkezésre áll. 

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

pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
a Lebuki-patak gyalogos átjáró beszakadás helyreállításának felújítására irányuló 
vállalkozási szerződés aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján 
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos 
pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
              a polgármester 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             a városüzemeltetési és beruházási osztály 
             a költségvetési és pénzügyi osztály 
Határidő: 2017. november 20. 

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

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

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
              a jegyző 
           - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
662/2017. (X.19.) határozata 

Dunaújváros, Dózsa György út Erdei tornapálya felé vezető szakaszán 
rézsű beszakadás helyreállítási munkálataira  

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elrendeli a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén belüli Dózsa György út 
Erdei tornapálya felé vezető szakaszán a rézsű beszakadás helyreállításának 
felújítási munkálatait, bruttó 1.380.554,- Ft összegben.  

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

Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2017. (II.17.) rendelet 5. Mellékletének 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás 
elnevezésű 3-as dologi kiadások során rendelkezésre áll. 

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

pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
a Dózsa György út Erdei tornapálya felé vezető szakaszán a rézsű beszakadás 
helyreállításának felújítására irányuló vállalkozási szerződés aláírására, továbbá, 
hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a folyamatos pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
              a polgármester 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             a városüzemeltetési és beruházási osztály 
             a költségvetési és pénzügyi osztály 
Határidő: 2017. november 20. 

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

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

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
             a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
663/2017. (X.19.) határozata 

Dunaújváros, Építők útja 2. szám és Görbe u. közötti járda felújítási 
munkálatára 

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

Építők útja 2. szám és Görbe u. közötti járda felújítási munkáját bruttó 9.835.393,- 
Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

Dunaújváros, Építők útja 2. szám és Görbe u. közötti járda felújítási munkáinak 
fedezetét bruttó 9.835.393,- Ft összegben a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletében a 7.b melléklet 2. 
„Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt létrehozott új soron biztosítja, az 
(továbbiakban: rendelet) 5.b. mellékletében „Nem nevesített városüzemeltetési és 
városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítás útján. 

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

az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2017. október 27. 

 
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 27. 
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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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
664/2017. (X.19.) határozata 

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

vállalkozási keretszerződés 2. sz. módosítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a Dunaújváros területén új buszváró pavilonok telepítési, buszöblök, parkolók, 
járdák javítása és jelzőtáblák aktualizálási munkálataira kötött vállalkozási 
szerződés 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. október 27. 

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

Kossuth L. u. 19–27. parkoló felújítása fedezetét bruttó 18.886.926,- 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) 7.b. mellékletében 
„Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő 19. „Kossuth L. u. 19–27. 
parkoló felújítása” sorában megjelölt 15.000.000,- Ft előirányzat, másrészt a 
rendelet 7.a. mellékletében a „Városfejlesztés és -rendezés” alcím alatt szereplő 
11. „Buszöblök felújítása” sorából átcsoportosításra kerülő 3.886.926,- Ft 
biztosítja. 

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

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 27. 
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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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

665/2017. (X.19.) határozata 
a Sárkány közben járda építés összevont engedélyezési és 

kiviteli tervének  készítéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Sárkány közben 

járda építés összevont engedélyezési és kiviteli tervét bruttó 1.193.673,- Ft 
összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

Sárkány közben járda építés összevont engedélyezési és kiviteli terv készítésének 
fedezetét bruttó 1.193.673,- Ft összegben a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.a. 
melléklet – „Városüzemeltetés” alcím alatt szereplő 13. 6 db gyalogátkelőhely (3 
db Bocskai u., 2 db Táncsics M. út – Esze T. u. kereszteződés, 1 db Kallós D. 
utca) szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja a 7.a melléklet, 2. 
Városüzemeltetés alcímen „Sárkány közben járda építés engedélyezési és kiviteli 
tervének elkészítése” újonnan létrehozott soron. 

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

az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2017. október 27. 

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

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 27. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
666/2017. (X.19.) határozata 

a Szórád Márton út Köztársasági út és Apáczai Csere János út által határolt 
szakaszán további parkolók építéséhez tanulmányterv készítéséről 

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

út Köztársasági út és Apáczai Csere János út által határolt szakaszán további 
parkolók építéséhez tanulmányterv készítését bruttó 1.242.632,- Ft összegért a 
DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

Szórád Márton út Köztársasági út és Apáczai Csere János út által határolt 
szakaszán további parkolók építéséhez tanulmányterv készítésének fedezetét 
bruttó 1.242.632,- Ft összegben a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.a. 
melléklet – „Városüzemeltetés” alcím alatt szereplő 13. 6 db gyalogátkelőhely (3 
db Bocskai u., 2 db Táncsics M. út – Esze T. u. kereszteződés, 1 db Kallós D. 
utca) szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2017. október 27. 

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

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 27. 
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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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
667/2017. (X.19.) határozata  

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A” épületének és 
az Intercisa Múzeum galambmentesítésére vonatkozó 

nyertes ajánlat kiválasztására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Animal X Wildlife Bt. 
bruttó 977.900, Ft összegű a DMJV Önkormányzat „A” épületének és az Intercisa 
Múzeum épületének galambmentesítésére vonatkozó árajánlatát, és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező vállalkozási 
szerződést az Animal X Wildlife Bt.-vel írja alá. 

 
Felelős: – a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
             – a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:  – a határozat közlésére: 2017. október 31. 
                 – a szerződés aláírására: 2017. október 31. 

 
2. A megvalósításhoz szükséges 929.200,- Ft fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásainak szabályairól 
szóló 6/2017 (II.17.) rendelet 5. számú melléklete 4. feladat Környezet-
egészségügy 3. dologi kiadások sora tartalmazza, valamint a még fennmaradó 
48.700,- Ft vállalkozói díjat a 7/a melléklet 2. feladat Városüzemeltetés 7. soráról 
átcsoportosítás útján biztosítja. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron következő 
módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint az 1. pontban 
szereplő kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőeket 
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 
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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), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
668/2017. (X.19.) határozata 

„Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2018. évre” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 

elfogadásáról, az eljárás megindításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújváros villamos energia 
beszerzése a 2018. évre” tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárás lefolytatását határozza el, és az alábbi három gazdasági szereplőt kéri 
fel árajánlat megtételére a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi 
felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a) Név: MVM Partner Energiakereskedelmi ZRT. 

   Székhely: 1031 Budapest Szentendrei út 207-209. 
  e-mail: info@mvmp.hu 

b) Név: E-ON Energiakereskedelmi Kft. 
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17. 
e-mail: ertesites.eker@eon-hungaria.com 

c) Név: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft 
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74. 
e-mail: kapcsolat@elmu-emasz.hu 

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

ajánlattételi felhívásokat küldje meg az 1 pontban megjelölt gazdasági 
szereplők részére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 
Határidő:  az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2017. november 3. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – 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), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
669/2017. (X.19.) határozata 

a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításával 
kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. bevonásával bekért és a CIG Pannónia 

Biztosító elfogadott ajánlatának és az éves díjának módosítására 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékleteként 
csatolt CIG Pannónia Biztosító Zrt. Juharos étteremre (2400 Dunaújváros, Hunyadi 
János u. 4/1.) és Élményfürdőre (2400 Dunaújváros, Építők útja 7/A.) is kiterjedő 
módosított ajánlatát éves díjfizetéssel, vagyis 11.852.086,- Ft éves biztosítási díjért, 
és megállapítja, hogy a biztosítási díj 206.532,- Ft-tal csökken a korábban 
elfogadotthoz képest, egyben utasítja a polgármestert a határozat mellékleteként 
csatolt ajánlatot írja alá. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: az ajánlat aláírására: a szerződés megkötésére 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 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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
670/2017. (X.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata 
figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti 

személyszállítási közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó 
döntések meghozatalára 

 
1. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. február 07-én megkötött 

vállalkozási szerződés alapján – melyet 2017. 06. 19-én módosítottak – a 
Mobilissimus Kft.-t, hogy alábbiakat figyelembe véve készítsen az autóbusszal 
végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításának 
előkészítésére vonatkozó pályázati kiírást: 

 
a) a pályázatot 2+1 évre kiírni (2 év, 1 évvel meghosszabbítható), 
 
b) a feltételek tekintetében a jelenlegihez képest mindenképpen 
színvonalemelés előírása (a járműállomány használt autóbuszokkal való 
frissítését átlagéletkor és/vagy maximális életkor kikötésével, illetve az 
alacsonypadlós vagy alacsony belépésű autóbuszok üzembe helyezése) 
 
c) az új buszok önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vagy bontó feltétel 
legyen a tulajdonszerzés, vagy a leendő szolgáltatónak kelljen átvennie azokat 
üzemeltetésre (ez esetben az ellentételezés, veszteségkiegyenlítés 
összegének csökkennie kell a karbantartás összegével, és az új buszok 
önkormányzati tulajdonlásával járó, szolgáltatót terhelő költségek csökkentése,  
ezen ellentételezés kidolgozása, autóbuszonkénti lebontása), azzal, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja az alábbiakat: 
1) időben előre értesíti a szolgáltatót erről; 
2) amennyiben töltőállomás vagy egyéb speciális fejlesztésre szükség van az új 
járművekhez, azt a projekt keretében megvalósítja; 
3) a buszok szállítójával úgy  törekszik szerződést kötni, hogy az első legalább 
3 évben a gyártó tartsa karban a járműveket és lássa el alkatrésszel. 

 
2. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése egyben felkéri a polgármestert a 

határozat közlésére és a Mobilissimus Kft. által előkészített pályázati kiírás 
közgyűlés elé terjesztésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a vagyonkezelési osztály vezetője                                           
Határidő: a pályázati kiírás közgyűlés elé terjesztésére: 2017. december 14. 



51 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Attila, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 
(A szavazás után Barta Endre képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy tartózkodik szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 
9 igen szavazat, tartózkodott 1 fő, nem szavazott 3 fő, távol lévő 2 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
671/2017. (X.19.)  határozata  

a Dunaferr Sportegyesület kérelmének elbírálásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi 

Birkózósport Alapítvány között 2015. szeptember 28. napján haszonkölcsön 
szerződés jött létre, mely alapján a dunaújvárosi 730/58 hrsz.-ú, természetben 
a Dunaújváros, Március 15. tér 5-6. szám alatti, 2 ha 5303 m2 nagyságú 
ingatlanon található Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2.952 m2 nagyságú 
területrészét, az Arany János Általános Iskola és a hivatkozott ingatlant 
összekötő szabadidő szárny megnevezésű ingatlanrész kivételével az 
Alapítvány birkózás oktatás és edzés céljából ingyenesen használhatja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata tulajdonos képviseletében nem járul hozzá ahhoz, hogy 
a Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány – az 1. pontban hivatkozott szerződés 
alapján – a Magyar Birkózó Szövetség sportlétesítmény fejlesztési pályázatán 
új pályázatot nyújtson be a használatában álló ingatlan fejlesztésére. 

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

közlésére. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
672/2017. (X.19.) határozata  

a Dunaújváros, Jókai u. 19. szám alatti ingatlan üzemeltetéséről 
(volt Népfőiskola) 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt.-t a 2400 Dunaújváros, Jókai M. u. 19. szám alatti ingatlan 
őrzésével és üzemeltetésével (kazán karbantartással együtt) 2017. november 1. 
napjától határozatlan időre azzal, hogy a vagyonvédelmi feladat elvégzéséért a 
DVG Zrt.-nek az Önkormányzat 920,- Ft/fő/óra+Áfa szolgáltatási díjat fizet és az 
ingatlan hasznosításából származó bevételek a DVG Zrt.-t illetik vállalkozási 
díjként. 

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

meghatározott őrzési feladatra bruttó 2.600.000,- Ft összeg erejéig forrást biztosít 
az önkormányzat 2017. évi költségvetése 5. a. melléklet 14.1. Munkahelyteremtő 
támogatás keretből történő átcsoportosítással az 5. melléklet 14. feladat 5. egyéb 
kiadások kiemelt előirányzat csökkentésével, az 5. melléklet 14. feladat 3. dologi 
kiadások kiemelt előirányzat növelésével egyidejűleg. 

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

meghatározott ingatlan fenntartásával járó költségekre 2017. évben (2017. 
szeptember 1.- 2017. december 31.) bruttó 2.500.000,- Ft összegben forrást 
biztosít az önkormányzat 2017. évi költségvetése 5. a. melléklet 14.1. 
Munkahelyteremtő támogatás keretből történő átcsoportosítással az 5. melléklet 
14. feladat 5. egyéb kiadások kiemelt előirányzat csökkentésével, az 5. melléklet 
14. feladat 3. dologi kiadások kiemelt előirányzat növelésével egyidejűleg. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről a határozat 1. pontjában foglaltak szerinti 
üzemeltetési szerződésben megjelölt időpontig, valamint a határozati javaslat 
mellékletét képező üzemeltetési szerződést aláírja, egyúttal felkéri a 
polgármestert jelen határozat közlésére. 

 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért:  

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

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

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

2. és 3. pontjaiban foglalt kötelezettségvállalásokat a 2017. évi költségvetés 
soron következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 
       a jegyző 
     - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 7 fő (Gombos István, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László), ellene szavazott 3 fő (Cserni Béla, Iván László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Hingyi László), 
távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
673/2017. (X.19.) határozata 

Hingyi László képviselő személyes érintettség bejelentése alapján a 
határozathozatalból történő kizárásáról 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve „Javaslat a dunaújvárosi 
1485/1 és 1485/2 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben a 
Dunaújváros, Temető közben található ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázat 
értékelésére” című előterjesztés határozati javaslatára történő szavazásból Hingyi 
László képviselőt nem zárja ki. 
  
Felelős:         a polgármester 
Határidő:       azonnal 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta 
Endre), nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Hingyi László), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
674/2017. (X.19.) határozata 

a dunaújvárosi 1485/1 és 1485/2 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Temető közben található 

ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázat értékeléséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 1485/1 és 1485/2 
hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben a Dunaújváros, 
Temető közben található ingatlanok értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot 
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. A pályázati kiírásra 1 db pályázat 
érkezett. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban hivatkozott pályázat 

nyertesének az alábbi magánszemélyt jelöli meg: 
 
Ingatlan címe Ingatlan 

hrsz.-a 
alapterüle

t 
Nyertes pályázó  Vételár 

együttesen 
(bruttó vételi 

ajánlat) 

2400 
Dunaújváros 

belterület 
Temető köz 

1485/1 
hrsz. 

1.459 m2 Hingyi Lászlóné   
 

8.636.000,- Ft 
 

2400 
Dunaújváros 

belterület 
Temető köz 

1485/2 
hrsz. 

806 m2  Hingyi Lászlóné  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező, a 2. pontban foglalt nyertessel kötendő adásvételi 
szerződés aláírására a jogerős használati megosztást követően. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől 

                       számított 8 napon belül.   
                - a szerződés aláírására: a jogerős használati megosztást követő 
                  30 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (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 (Barta Endre), nem szavazott 
1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

675/2017. (X.19.) határozata 
 a Dunanett Nkft. műhelyépülete helyreállításához szükséges forrás biztosítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint tulajdonosa a Dunanett Nkft.-nek, a 

gazdasági társaság tulajdonában álló, dunaújvárosi 776/1 hrsz.-ú, természetben 
Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2. szám alatt található műhelyépületen, irodán és 
raktárépületen a villámvédelmi munkákat, valamint a műhelyépület homlokzati 
munkálatait végre kívánja hajtani bruttó 15.193.335,- Ft keretösszegen belül a 2017 évi 
költségvetés 5.b. Tartalékok melléklet 24.6. Gazdasági társaságok tőkepótlási tartaléka 
sorról átcsoportosított, a 7.b. mellékletben létrehozott új előirányzati sor terhére azzal, 
hogy a felújítás elvégzését a DVG Zrt.-től rendeli meg, amennyiben nyilatkozik arról, 
hogy megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9 § (1) bekezdés, h) 
és i) pontjaiban rögzített feltételeknek azzal, hogy a felújítás összegét közvetett 
támogatásként adja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dunanett Nkft. 
részére egyben felkéri a polgármestert a határozat mellékleteként csatolt vállalkozási 
szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester   
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője                                          
Határidő:  a vállalkozási szerződés megkötésére: a szerződés megkötésére a 
                  határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés módosítása során vegye 
figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
               - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 - a költségvetés módosításának előkészítésében való    
   közreműködésért: 

            az költségvetési és pénzügyi osztály vezetője          
Határidő: a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 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 (Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

676/2017. (X.19.) határozata 
 a DVG Zrt. vezető tisztségviselője visszahívásáról, újbóli kinevezéséről szóló 

621/2017. (IX.21.) közgyűlési határozat módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 621/2017. (IX.21.) közgyűlési 
határozat 1., illetve 2. pontját, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. jelenlegi 
igazgatósági tagja, Horváth József foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó 
rendelkezéseit a következőképpen módosítja: 

 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. jelenlegi igazgatósági tagját, Horváth Józsefet 2017. 
november 20. napjával visszahívja az igazgatóságból, öregségi nyugdíjkorhatár 
miatti elérésére való tekintettel. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Horváth Józsefet, 2017. 
november 22. 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.„ 

  
2. A 621/2017. (XI.21.) közgyűlési határozat többi pontja változatlan marad. 
 

Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásért: 
        a polgármester 
      - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
        a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő nyolc napon belül 
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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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér 
Attila), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

677/2017. (X.19.) határozata  
a DSZSZ Kft. 2015. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás 

kialakítására, egyben a 239/2016. (IV.21.) határozat hatályon kívül helyezésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 239/2016. (IV.21.) határozatát 
hatályon kívül helyezi. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 

Szolgáltató Kft. 2015. évi éves beszámolóját elfogadja a határozat 1., 2. és 3. 
számú mellékletei szerint, a határozat 4. számú mellékleteként csatolt független 
könyvvizsgálói vélemény tudomásulvételével, egyben utasítja a polgármestert a 
határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül 
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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), tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

678/2017. (X.19.) határozata  
a DSZSZ Kft. 2016. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás 

kialakítására, egyben a 373/2017. (V.18.) határozat hatályon kívül helyezésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 373/2017. (V.18.) határozatát 
hatályon kívül helyezi. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 

Szolgáltató Kft. 2016. évi beszámolóját elfogadja a határozat 1., 2. és 3. számú 
mellékletei szerint, a határozat 4. számú mellékleteként csatolt független 
könyvvizsgálói vélemény tudomásulvételével, egyben utasítja a polgármestert a 
határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért:  
      a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 

Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a 2017. december 14-i közgyűlésre 
készítsen jelentést a gazdasági társaság működésével kapcsolatosan, egyben 
kinyilvánítja, hogy a jelentés ismeretében kíván döntést hozni a saját tőke – 
jegyzett tőke helyreállításával kapcsolatosan. 

 
Felelős: - a határozat közléséért:  
      a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
      a DSZSZ Kft. ügyvezető igazgatója 
Határidő: a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

679/2017. (X.19.) határozata 
az önkormányzat jogi érdekeinek érvényesítésére vonatkozó megbízásról 

(Energo-Viterm Kft., Energo-Hőterm Kft.) 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dr. Szabó, Kelemen és Társai 
Ügyvédi Irodát (1024 Budapest, Lövőház u. 39.) bízza meg havi 500.000,- Ft+Áfa 
összegű átalánydíj, mint ügyvédi munkadíjért 2017. november 1. napjától, 
határozatlan időre, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jogi 
érdekeinek érvényesítésére. Az Ügyvédi Iroda az alábbi jogi szolgáltatásokat 
látja el: 
- jogi tanácsadás az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft.-vel és az Energo-
Viterm Beruházó, Működtető 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 részére Energo-Hőterm Beruházó, 
Működtető Kft. vagy az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. által és a 
Energo-Hőterm Beruházó, Működtető  Kft.-vel vagy az Enego-Viterm Beruházó, 
Működtető Kft.-vel szemben megindított eljárásokban. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy jelen határozat 
1. pontjában meghatározott, Dr. Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda 
munkadíjára 1.000.000,- Ft +Áfa, azaz bruttó 1.270.000,- Ft összegben forrást 
biztosít a 2017. évi önkormányzati költségvetése 5.b. Tartalékok melléklet: 24.6. 
Gazdasági társaságok tőkepótlási tartaléka előirányzati sor terhére, valamint 
2018. évben 6.000.000,- Ft+Áfa, azaz bruttó 7.620.000,- Ft összegben forrást 
tervez. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről, valamint jelen határozat mellékletét képező 
megbízási szerződés aláírására. 

 
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 

       - a megbízási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
         közlését  követő 30 napon belül 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2017. évi költségvetési rendelet következő módosítása 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 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 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 (Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
680/2017. (X.19.) határozata 

önkormányzati bérlakások elhalálozott bérlői és egy kiköltöztetett bérlő 
közüzemi díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Polgármesterét a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- 
Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő, jelen határozat 
mellékletét képező megállapodás aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

       a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

       a közigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  a megállapodás aláírására: 2017. október 25. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Víz, Csatorna- 

Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére a hat önkormányzati 
tulajdonú bérlakás elhunyt bérlője által felhalmozott 944.785,- Ft-ot, a 
Dunaújváros, Weiner körút 15. földszint 1. szám alatti, az Eszperantó út 1. 1. 3. 
szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakások korábbi használói által 
felhalmozott 1.910.187,- Ft-ot, összesen 2.854.972,- Ft díjhátralékot megfizet. 

 
3. A 2. pontban szereplő kötelezettségvállalásra DMJV Önkormányzata 

Közgyűlésének a DMJV Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 5/b 
melléklet 24.6. „Gazdasági társaságok tőkepótlás tartaléka” elnevezésű sorról 
átcsoportosítással, az 5. melléklet 15. lakás- és helyiséggazdálkodás feladat 3-
as „Dologi kiadások” kiemelt előirányzat sora fedezetet biztosít. 

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

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

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

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

közlésére. 
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Felelős:        a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a közigazgatási osztály vezetője 
Határidő:      2017. október 24. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Cserna 
Gábor, Gombos István, Nagy Zoltánné), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
681/2017. (X.19.) határozata 

az önkormányzat fenntartásában lévő szociális és 
gyermekjóléti intézmények költségvetési előirányzatának módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális ágazati összevont 

pótlék összege változása kihatásának rendezése érdekében az Útkeresés 
Segítő Szolgálat intézmény költségvetését módosítja. Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében az 
intézményfinanszírozás 12.709.988,- Ft-tal nő. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális ágazati összevont 

pótlék összege változása kihatásának rendezése érdekében az Egyesített 
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény 
költségvetését módosítja. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelete 4. mellékletében az intézményfinanszírozás 
10.723.000,- Ft-tal nő. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális ágazati összevont 

pótlék összege változása kihatásának rendezése érdekében a Bölcsődék 
Igazgatósága Dunaújváros intézmény költségvetését módosítja. Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében az 
intézményfinanszírozás 1.076.295,- Ft-tal nő. 

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

pontokban foglalt döntéseket Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításánál vegye 
figyelembe, mely során az intézményfinanszírozás fedezete a költségvetési 
rendelet 5b. melléklet 24.3. Intézményi tartalék előirányzat sora. 

 
 Felelős:  - a költségvetés előkészítéséért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának  
        időpontja 
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az érintett intézmények 
vezetőit, hogy a 2017. évi bérkifizetések ismeretében készítsenek részletes 
elszámolást a szociális ágazati pótlék előirányzatainak változásáról, annak 
teljesítési adatairól és azt küldjék meg a jegyző részére. 

 
 Felelős:  az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője, 
      az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet 
      Idősek Otthonai intézményvezetője,  
      a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója,  
      a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
 Határidő: 2017. december 29. 
 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az érintett intézmények vezetői részére. 
 

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

                            a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Határidő:    a határozat közlésére: 2017. október 27. 



66 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 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 (Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

682/2017. (X.19.) határozata 
a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel megkötött 

támogatási szerződés módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 616/2015. (XI.12.) 
határozat alapján a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel 2015. december 7-
én megkötött támogatási szerződés 5.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 

 „5.2. A támogatás felhasználásának  
                              kezdő időpontja: a támogatás átutalásának napja 
                             véghatárideje: 2018. december 31.” 
  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az 1. pontban 

megnevezett szerződés 7.3. pontjában és 7.4. pontjában a „K&H Banknál vezetett 
10400463-50526570-56851027” szövegrész „OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 
11736037-15361363-00000000” szövegre módosuljon. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2. pontban 
meghatározott döntés alapján a határozat melléklete szerinti támogatási 
szerződés 1. számú módosítását írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a humán szolgáltatási osztály vezetője  

Határidő:  - a határozat közlésére: 2017. október 27.  
   - a szerződés aláírására: 2017. november 3. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 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 (Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

683/2017. (X.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 

Dunaújvárosi Óvoda Intézményi Esélyegyenlőségi Terve 
2017. évi módosításának jóváhagyásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Óvoda intézmény 

2017. szeptember 15-én kelt, a határozat mellékletét képező 2015-2021-es 
időszakra vonatkozó Intézményi Esélyegyenlőségi Tervét megismerte és 
jóváhagyja. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda vezetője részére.  
 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Határidő: 2017. október 31. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 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 (Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
684/2017. (X.19.) határozata 

a DTV-archívum technikai fogadásának pénzügyi előkészítéséről – 
a József Attila Könyvtár 2018. évi beruházási előirányzatáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése előzetes kötelezettséget vállal 

arra, hogy a József Attila Könyvtár részére a 2018. évi költségvetési 
rendeletébe 2.500.000,- Ft beruházási kiadást épít be azért, hogy a Könyvtár a 
DTV-archívum technikai fogadására alkalmas legyen. Az intézmény ezt az 
összeget elkülönítetten köteles kezelni, és felhasználásáról 2018. június 15-éig 
köteles szakmai beszámolót és pénzügyi összesítést küldeni a polgármesternek, 
ami az önkormányzat SZMSZ-ében a támogatások elszámolására vonatkozó 
eljárásrend szerint kerül elfogadásra. 

 
        Felelős:    - a határozat közléséért:  
                           a polgármester 
                         - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                           a humán szolgáltatási osztály vezetője 
                         - a határozat végrehajtásáért:  
                           a József Attila Könyvtár igazgatója 
        Határidő:    a határozat közlésére 2017. november 3. 
                           a határozat végrehajtására: 2018. június 15. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban elhatározottakat a 2018. évi költségvetési előkészítése során vegye 
figyelembe.  

 
      Felelős:    - a költségvetés módosításáért: 

         a jegyző 
       - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
        Határidő:    a 2018. évi költségvetés előkészítésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 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 (Cserna 
Gábor), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

685/2017. (X.19.) határozata 
a József Attila Könyvtár által az EFOP-4.1.8-16 pályázat 

előkészítésére fordított összeg visszapótlásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 711.000,- Ft-tal megemeli a József Attila 

Könyvtár intézmény finanszírozási előirányzatát, amely az intézmény által „A könyvtári 
intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című EFOP-4.1.8-16” 
kódjelű pályázat előkészítésére fordított összeg visszapótlására, egyéb intézményi 
beruházások végrehajtására szolgál. Az előirányzat megemelésének fedezete a 2017. 
évi költségvetési rendelet 5. b. melléklet 25.7. „Pályázati tevékenység, felkészítés, 
önrész” sora. 

 
        Felelős:      - a határozat közléséért:  
                             a polgármester 
                           - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                             a humán szolgáltatási osztály vezetője 
        Határidő:     2017. november 3. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

elhatározottakat a 2017. évi költségvetés következő módosítása során vegye 
figyelembe.  

 
      Felelős:      - a költségvetés módosításáért: 

         a jegyző 
       - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
        Határidő:       a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a József Attila Könyvtár 

igazgatóját, hogy „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális 
fejlesztései című EFOP-4.1.8-16” kódjelű pályázaton elért eredményről tájékoztassa 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlését, az 1. pontban megítélt összeg 
felhasználásáról küldjön elszámolást Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
részére. 

 
         Felelős:     - a határozat közléséért:  
                              a polgármester 
                            - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                              a humán szolgáltatási osztály vezetője 
                            - a határozat végrehajtásáért:  
                              a József Attila Könyvtár igazgatója 
       Határidő:     a határozat közlésére 2017. november 3. 
                              a határozat végrehajtására: a pályázat eredményhirdetését követő 
                              5 munkanapon belül, de legkésőbb 2017.december 29. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 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 (Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
686/2017. (X.19.) határozata 

a 107/2017. (II. 16.) határozat módosítására és a 290/2017. (IV. 21.), valamint 
a 314/2017. (V.09.) számú határozatok hatályon kívül helyezéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Media Group Zrt-vel 

hirdetési keretszerződésről szóló 107/2017. (II. 16.) határozat 
1. 1. pontjában a „2017. március 1-jétől 2018. december 31-ig” szövegrészt 

„2017. március 1-jétől 2017. december 31-ig” szövegre módosítja, és a 
„2018. évben 2.714.796 Ft + áfa” szövegrészt törli. 

2. 3. pontjában a „valamint a 2018. évi költségvetési rendelet tervezésekor” 
szövegrészt törli, 

3. a 3. pont végrehajtásának határidejében a „valamint a 2018. évi 
költségvetés előkészítésének” szövegrészt törli.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat mellékletét képező hirdetési keretszerződés 1. sz. módosítását 
írja alá és azt aláírás végett küldje meg a Modern Media Group Zrt-nek. 

 
Felelős:        - a határozat végrehajtásáért:  
                       a polgármester 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a humán szolgáltatási osztály vezetője  
Határidő:      - a szerződés aláírására: 2017. október 31. 
   - a szerződés aláírásra való megküldésére: 2017. november 06. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Media Group Zrt-vel 
kötött hirdetési keretszerződés felbontásáról szóló 290/2017. (IV. 21.) 
határozatot, valamint az ezen határozat kiegészítéséről szóló 314/2017. (V.09.) 
határozatot hatályon kívül helyezi. 

 
4. 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:    a határozat közlésére: 2017. október 31. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 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 (Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
687/2017. (X.19.) határozata   

újonnan kialakított közterület elnevezéséről 
 
 1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 534/1 helyrajzi számú újonnan 

kialakított közterületet Pannon kertnek nevezi el, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére. 

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

 2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 
közterületek elnevezésével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi, és környezetvédelmi osztály vezetője 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:  2017. december 29. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 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 (Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
688/2017. (X.19.) határozata 

a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
(DBKEF) ügyrendjéről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi 

a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
megalakulását, és hozzájárul, hogy a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum saját hatáskörében határozhassa meg 
ügyrendjét, azzal, hogy a Fórum az ügyrendje módosításait tájékoztatás végett 
küldje meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának, továbbá 
rögzítse az ügyrendjében, hogy munkájáról évente beszámol Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert, hogy intézkedjen jelen határozatnak a Dunaújvárosi 
Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum részére történő 
megküldéséről.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztályvezető 

 Határidő:  2017. október 31.  
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

689/2017. (X.19.) határozata  
a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kérelmének elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata tulajdonos képviseletében – hozzájárul a Dunaújvárosi 
Szakképzési Centrum „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című, 
GINOP-6.2.3-17 kódszámú támogatási kérelem benyújtásához, a támogatási 
kérelemben foglaltak megvalósításához, valamint a fejlesztéssel érintett ingatlanok 
használatára vonatkozó jogviszony 5 évig való fenntartásához a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdése ismeretében az 
alábbi ingatlanok vonatkozásában: 
 
- dunaújvárosi 451/19 helyrajzi számú, természetben 2400 Dunaújváros, Római 

krt. 47-49.szám alatt található, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Rudas 
Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma; 

 
- a dunaújvárosi 490/2 helyrajzi számú, természetben Dunaújváros, Bocskai I. u. 

1/A. szám alatt található, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Lorántffy 
Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Bocskai utcai 
telephelye; 

 
- a dunaújvárosi 730/53 helyrajzi számú, természetben Dunaújváros, Lajos király 

krt. 31. szám alatt található, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Lorántffy 
Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Lajos király utcai 
telephelye 

 
azzal, hogy a fejlesztés tulajdonjogi szempontból jelen határozat kiadásakor 
fennálló jogi sorsát osztja mind hozzáépítés (Ptk. 5:68 §), mind ráépítés (Ptk. 5:70. 
§), mind a Ptk. Ötödik Könyvének V. címe XVIII. fejezetének egyéb jogcíme 
esetén, ennek alapján közös tulajdon nem létesül, a beruházás az Önkormányzat 
könyveibe kerül feltüntetésre és aktiválásra a műszaki átvételt követő 30 napon 
belül, az Önkormányzattal szemben a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 
megtérítési igénnyel nem élhet. 

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

közlésére, valamint felhatalmazza a határozat mellékletét képező tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatok aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáéért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
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Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                   követő 8 napon belül 
                 - a nyilatkozatok aláírására: a határozat közlését követő 30 napon belül 

 


