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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. november 16-ai nyílt 
ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat az egészségügyi alapellátás 
körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati 
rendelet módosítására” című előterjesztést, a „Javaslat Dunaújváros Vasmű úton 
található köztéri nyilvános illemhely üzemeltetési munkára” című előterjesztést, 
valamint a „Javaslat a 2017. november 6-ai tűzeset károsultjának megsegítésére” 
című előterjesztést – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth Kálmán) – felvette a nyílt ülés 
tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
694/2017. (XI.16.) határozata 

„Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és 
kialakításáról szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet módosítására” 

című előterjesztés, „Javaslat Dunaújváros Vasmű úton található köztéri 
nyilvános illemhely üzemeltetési munkára” című előterjesztés, valamint 

„Javaslat a 2017. november 6-ai tűzeset károsultjának megsegítésére” című 
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. november 16-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteinek 
megállapításáról és kialakításáról szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet 
módosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülése 43. napirendjeként, a 
„Javaslat Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely üzemeltetési 
munkára” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülése 44. napirendjeként, valamint a 
„Javaslat a 2017. november 6-ai tűzeset károsultjának megsegítésére” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 45. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés 16. napirendi pontját – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, 
Tóth Kálmán) – levette a nyílt ülés tárgysorozatából és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
695/2017. (XI.16.) határozata 

a nyílt ülés 16. napirendi pontjának levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. november 16-ai nyílt ülésének 
meghívó szerinti 16. napirendi pontját, mely „Javaslat a Dunaújvárosi Vegyeskarral 
kötött Közművelődési együttműködési megállapodás felülvizsgálatára, új 
megállapodás megkötésére”, levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés 3. napirendi pontját – mellette szavazott 
12 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Hingyi László), távol lévő 2 fő 
(Cserni Béla, Tóth Kálmán) – levette a zárt ülés tárgysorozatából és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

696/2017. (XI.16.) határozata 
a zárt ülés 3. napirendi pontjának levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. november 16-ai zárt ülésének 
meghívó szerinti 3. napirendi pontját, mely „Javaslat a Mezőföldi Regionális 
Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés, valamint üzletrész 
adásvételi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére”, levette 
napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés 18. napirendi pontját – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, 
Tóth Kálmán) – levette a nyílt ülés tárgysorozatából és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
697/2017. (XI.16.) határozata 

a nyílt ülés 18. napirendi pontjának levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. november 16-ai nyílt ülésének 
meghívó szerinti 18. napirendi pontját, mely „Javaslat a 20. Jubileumi Fenyőfadíszítő 
Verseny támogatására”, levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 
12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő 
(Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

698/2017. (XI.16.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

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

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

29/2016. (XI.18.) építményadóról szóló önkormányzati rendeletének módosítására 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén 

működő köznevelési intézményekben, valamint az Egyesített Szociális Intézmény 
és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményben közétkeztetési 
szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a közoktatási intézményekben alkalmazandó 
napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetési térítési díjról szóló 37/2013. 
(XI.22.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

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

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 
7. Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem elnevezésű 

beruházás keretén belül a BMSK Zrt.-vel kötendő szerződésekről 
 
8. Javaslat a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” 

elnevezésű projekt megvalósítása érdekében kötendő szerződések elbírálására 
               

9. Javaslat a „Dunaújvárosi fürdő- és vízi sport centrum távhő ellátó rendszer 
módosítására” vonatkozó tervezési program elfogadására, kapcsolódó költségek 
biztosítására 

 
10. Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére 

vonatkozó tervezési program elfogadására, kapcsolódó költségek biztosítására 
                           

11. Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő 
támogatására – 2018. évre 
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12. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 
2018. évi béren kívüli juttatására 

 
13. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények költségvetési 

előirányzatának módosítására 
 

14. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény alapító okiratának 
módosítására 
             

15. Javaslat a Bölcsődék igazgatósága Dunaújváros intézmény 2018. évi nyári 
nyitvatartási rendjének meghatározására 
               

16. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Szonáta Zeneművészeti 
Alapítvánnyal 

 
17. Javaslat a dr. Fenyvesi Béla orvossal és Szűcsné Kiss Katalin ápolóval kötött 

megbízási szerződések módosítására 
 
18. Javaslat a 14. számú fogorvosi körzet akadálymentesítését biztosító mobil eszköz 

beszerzésére 
 
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

közbeszerzési terve 3. számú módosítására 
 
20. Javaslat „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén 

található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi 
buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadására, az eljárás megindítására 

 
21. Javaslat Dunaújváros területén lévő 9 db új építésű gyalogátkelő megvilágítás 

kiépítés kivitelezésére 
 

22. Javaslat Dunaújváros területén lévő 15 db gyalogátkelők (zebrák) és 
környezeteinek megvilágítás kiépítés során telepített eszközök átadására az E-ON 
Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére 

 
23. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 

bérelhető földterületek haszonbér mértékének megállapítására és a haszonbérleti 
szerződéstervezet megtárgyalására 
             

24. Javaslat az I. sz. Rendelőintézet 6. szintjén lévő váróterem festési munkálataira 
 
25. Javaslat a Gagarin tér 7-11. Társasház árkádjának felújításának támogatására 
 
26. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére veszteség-ellentételezésként 

átadott összeg elszámolásának elfogadására 
 

27. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére veszteség-ellentételezésként 
meghatározott keretösszeg megemelésére 
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28. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
Dunaújváros területén történő folyamatos ellátásáról és a hulladékgazdálkodási 
közfeladat megoldásáról szóló tájékoztatójának elfogadására 
 

29. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás módosításának véleményezésére 

 
30. Javaslat postai szolgáltatás ellátására a DVG Zrt. közreműködésével (2400 

Dunaújváros, Vörösmarty u. 2.) 
 

31. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. tevékenységi körének bővítésére 
 

32. Javaslat a DVCSH Kft. 2016. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás 
kialakítására, egyben az 507/2017. (VI.27.) határozat hatályon kívül helyezésére 

 
33. Javaslat a dunaújvárosi 2976/40 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosítására 
               

34. Javaslat a dunaújvárosi 2976/31 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, 8100 m2 nagyságú és a dunaújvárosi 2976/45 hrsz. alatt 
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1632 m2 nagyságú 
ingatlanok együttes vagy önálló értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
 

35. Javaslat a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan, vagy annak egy része 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 

 
36. Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar 

megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában található ingatlan 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
 

37. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
részére a 2017. évi közfoglalkoztatás lebonyolítására nyújtott támogatási 
összegek felhasználásáról szóló elszámolás elfogadására 
 

38. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 
végzett feladatellátások (közfoglalkoztatás, akkreditált és OKJ-s képzések) 
kapcsán felmerülő költségvetési többlettámogatási igény elbírálására 

 
39. Javaslat a Kábítószerügyi Egyeztető fórumok működési feltételeinek biztosítására 

kiírt KAB-KEF-17-A/B/C pályázaton való indulás jóváhagyására 
 
40. Javaslat a Belső Ellenőrzési Osztály 2018-2021. évre szóló stratégiai belső 

ellenőrzési tervének, valamit a 2018 évi éves belső ellenőrzési tervnek a 
jóváhagyására 

 
41. Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és 

kialakításáról szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet módosítására 
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42. Javaslat Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely 
üzemeltetési munkáira 

 
43. Javaslat a 2017. november 6-ai tűzeset károsultjának megsegítésére 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülésre meghívott személyek számára 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth Kálmán) – biztosított és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

699/2017. (XI.16.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. november 16-ai nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – megválasztotta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
700/2017. (XI.16.) 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 
Önkormányzata pénzeszközeiből értékpapír jegyzésére” című előterjesztést zárt 
ülésen – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), 
nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth Kálmán) – 
tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
701/2017. (XI.16.) határozata 

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzeszközeiből 
értékpapír jegyzésére”című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. november 16-ai zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzeszközeiből értékpapír jegyzésére”, 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 
12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő 
(Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
702/2017. (XI.16.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. november 16-ai zárt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat „Dunaújváros Egészségügyéért” díj adományozására 

 
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzeszközeiből 

értékpapír jegyzésére 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 9 
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), 
tartózkodott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt), távol lévő 
2 fő (Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
703/2017. (XI.16.) 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 9 fő (Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), tartózkodott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 
1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
704/2017. (XI.16.) 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 9 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Barta Endre, 
Szabó Zsolt), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), 
távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth Kálmán) – megalkotta a 33/2017. (XI.17.) 
önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, 
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

705/2017. (XI.16.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén 
működő köznevelési intézményekben, valamint az Egyesített Szociális 
Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményben 

közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által fenntartott 
köznevelési intézményekben (óvoda, általános és középiskola), valamint az 
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai a 
2018. január 1-jétől alkalmazandó szolgáltatási díjat (nyersanyagköltség és 
rezsiköltséget) az alábbiak szerint határozza meg: 

 
Intézmény nyersanyagköltség 

Ft/nap/adag 
Rezsi 

Ft/nap/adag 
Vállalkozói díj 
Ft/nap/adag 

Óvoda 358 + áfa 390 + áfa 748 +áfa 
Általános iskolai 

napközi otthon 
- tízórai 
- ebéd 
- uzsonna 

445 + áfa 
 

71 + áfa 
302 + áfa 
70 + áfa 

381 + áfa 
 

89 + áfa 
203 + áfa 
89 + áfa 

826 +áfa 
 

160 +áfa 
506 +áfa 
159 +áfa 

Általános iskolai 
ebéd 

302 + áfa 203 + áfa 506 +áfa 

Középiskolai ebéd 322 + áfa 245 + áfa 567 +áfa 
Középiskolai 
kollégium 
 

- reggeli 
- ebéd 
- vacsora 

742 + áfa 
 

169 + áfa 
322 + áfa 
251 + áfa 

664 + áfa 
 

189 + áfa 
245 + áfa 
230 + áfa 

1406 +áfa 
 

358 +áfa 
567 +áfa 
481 +áfa 

ESZI 580 + áfa 268 + áfa 848 +áfa 
 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) 

pontban foglalt döntést az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 
tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

  a polgármester 
 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
   a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 - a költségvetés módosításáért: 

  a jegyző 
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 - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
  közreműködésért: 

   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
  a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Határidő   2018. évi költségvetési rendelet tervezése 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. január 1-jétől az étkezési 

térítési díjak emelkedése miatt  
 a Dunaújvárosi Óvoda intézmény esetében 11.483.076,- forinttal, 
 a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet esetében 18.060.076,- forinttal, 
 az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
 intézményben esetében 6.136.509,- forinttal  

megemeli a 2018. évi költségvetésében a dologi kiadások (étkezés) kiadási 
előirányzata összegét, egyben utasítja az intézményeket, hogy a nyersanyagdíj-
növekedés miatti saját bevétel növekedés összegét dolgozzák ki. 

 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 3. pontban 

foglalt  döntést az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezése során 
vegye figyelembe.   

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

          a polgármester 
      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
          a humán szolgáltatási osztály vezetője 
  - a költségvetés tervezéséért: 
    a jegyző 
   - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a 2018. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
 
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

Dunaújvárosi Óvoda, a Gazdasági Ellátó Szervezet, illetve az ESZI vezetőit 
tájékoztassa a közgyűlés határozatáról. 

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 

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

Határidő:  2017. december 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Cserna Gábor), 
tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), 
távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth Kálmán) – megalkotta a 34/2017. (XI.17.) 
önkormányzati rendelet „B” változatát. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Cserni 
Béla, Tóth Kálmán) – megalkotta a 35/2017. (XI.17.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Cserni 
Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

706/2017. (XI.16.) határozata 
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi pénzügyi terve 

teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, 
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
707/2017. (XI.16.) határozata 

Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem elnevezésű 
beruházás keretén belül a BMSK Zrt.-vel kötendő beruházás-lebonyolítói 

feladatainak ellátására szóló Megbízási Szerződés megkötéséről 
 
1. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó 

sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az 
eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014 (I.30.) Korm. rendelet 3.§ alapján a 
Dunaújvárosi labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése beruházás-lebonyolítói, 
építési műszaki ellenőri feladataira kizárólagos joggal, a BMSK Beruházási, 
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 
jelölte ki. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a 

határozat mellékletében szereplő a beruházás beruházás-lebonyolítói feladatainak 
ellátására szóló megbízási szerződést nettó 16.706.000,- Ft+Áfa, azaz bruttó 
21.216.620,- Ft összegű megbízási díjért. 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - határozat közlésére: 2017. november 24. 
      - a szerződés megkötésére: 2017. november 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), ellene szavazott 1 fő (Cserna Gábor), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), 
távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

708/2017. (XI.16.) határozata 
Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem elnevezésű 

beruházás keretén belül a BMSK Zrt.-vel kötendő építési műszaki ellenőri 
feladatainak ellátására szóló Megbízási Szerződés megkötéséről 

 
1. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó 

sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az 
eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014 (I.30.) Korm. rendelet 3.§ alapján a 
Dunaújvárosi labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése beruházás-lebonyolítói, 
építési műszaki ellenőri feladataira kizárólagos joggal, a BMSK Beruházási, 
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 
jelölte ki. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a 

határozat mellékletében szereplő a beruházás építési műszaki ellenőri 
feladatainak ellátására a megbízási szerződést nettó 6.624.000,- Ft+Áfa, azaz 
bruttó 8.412.480,- Ft összegű megbízási díjért. 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - határozat közlésére: 2017. november 24. 
      - a szerződés megkötésére: 2017. november 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Barta 
Endre, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Cserni 
Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
709/2017. (XI.16.) határozata 

a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” 
elnevezésű projekt megvalósítása érdekében a lebonyolítói tevékenység 

elvégzéséről 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Modern Városok Program 
keretén belül, a „Radari sporttelep fejlesztése” című projektben az ún. „Atlétikai 
létesítmények fejlesztése” lebonyolítói feladat elvégzésére a BMSK Zrt.-t (1146 
Budapest, Istenmezei út 1-3.) bízza meg. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Modern Városok Program 
keretén belül, a „Radari sporttelep fejlesztése” című projektben az ún. 
„Küzdősport Csarnok fejlesztése”” lebonyolítói feladat elvégzésére a BMSK Zrt.-t 
(1146 Budapest, Istenmezei út 1-3.) bízza meg. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Modern Városok Program 
keretén belül, a „Radari sporttelep fejlesztése” című projektben az ún. 
„Labdarúgó létesítmények fejlesztése” lebonyolítói feladat elvégzésére a BMSK 
Zrt.-t (1146 Budapest, Istenmezei út 1-3.) bízza meg. 

 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a BMSK Zrt.-vel az 1-3. pontban jóváhagyott feladatok ellátásával 
kapcsolatos szerződést írja alá az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 
véleményének kikérését követően, 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. december 29.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
710/2017. (XI.16.) határozata 

a "Dunaújvárosi fürdő- és vízi sport centrum távhő ellátó rendszer 
módosítására” vonatkozó tervezési program elfogadásáról, kapcsolódó 

költségek biztosításáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja és 
megrendeli a DVG Zrt.-től a "Dunaújvárosi fürdő- és vízi sport centrum távhő 
ellátó rendszer módosítására” vonatkozó tervezési program 8.700.000,- Ft + ÁFA 
összegű tervezési árajánlatát, melyet “in house” beszerzés keretében valósít 
meg. 

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

Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2017. (II.17.) rendelet 5/b/25.7 „Pályázati tevékenység önrész” elnevezési 
sorról 7.a. melléklet 23 „Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek 
kiadásai” alcím alatt „Élményfürdő fűtési meleg víz ellátás tervezése önrész” 
elnevezésű új sor létrehozásával biztosít fedezetet átcsoportosítás útján. 

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

pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
kötendő a jelen határozat 1. számú mellékletét képező vállalkozási szerződés 
aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a szerződés szerinti pénzügyi 
teljesítésről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:    

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

Határidő:  - a szerződés megkötésére:2017. november 24. 
                                - a pénzügyi teljesítésre: a szerződés szerint 
 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatójának. 
 

 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                    a polgármester 

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

Határidő:  2017. november 24. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), ellene szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
711/2017. (XI.16.) határozata 

az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére vonatkozó 
tervezési program elfogadásáról, a kapcsolódó költségek biztosításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja és 

megrendeli a DVG Zrt.-től az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat 
fejlesztésére vonatkozó tervezési program 62.250.000,- Ft + ÁFA összegű 
tervezési árajánlatát, valamint a kapcsolódó hatósági eljárási díjakra és 
engedélyek beszerzésére bruttó 1.000.000,- Ft keretösszeget, melyet “in house” 
beszerzés keretében valósít meg. 

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

Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2017. (II.17.) rendelet 7.a. melléklet 23.22. „MVP A városi víziközmű hálózat 
fejlesztése” előirányzat sora biztosít fedezetet.  

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

pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
kötendő a jelen határozat 1. számú mellékletét képező vállalkozási szerződés 
aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a szerződés szerinti pénzügyi 
teljesítésről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:    

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

Határidő:  - a szerződés megkötésére: 2017. november 24. 
                                - a pénzügyi teljesítésre: a szerződés szerint 
 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatójának. 
 

 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                     a polgármester 

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

Határidő:   2017. november 24. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti 
díjának pályázati úton történő támogatására – 2018. évre” című előterjesztés IV. 
határozati javaslatára történő szavazásból Iván László képviselőt – mellette 
szavazott 5 fő (Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Hingyi László, Pintér Attila), tartózkodott 2 
fő (Gombos István, Izsák Máté), nem szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, 
Cserna Gábor, Iván László), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth Kálmán) – nem zárja ki 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

712/2017. (XI.16.) határozata 
Iván László képviselő személyes érintettség bejelentése alapján a 

határozathozatalból történő kizárásáról 
  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Iván László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve „Javaslat a sportszervezetek 
létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatására – 2018. évre” című 
előterjesztés IV. határozati javaslatára történő szavazásból Iván László képviselőt 
nem zárja ki. 
  
Felelős:         a polgármester 
Határidő:       azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti 
díjának pályázati úton történő támogatására – 2018. évre” című előterjesztés I. 
határozati javaslatára történő szavazásból, valamint a „Javaslat a sportszervezetek 
létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatására – 2018. évre” című 
előterjesztés II. határozati javaslatára történő szavazásból Hingyi László képviselőt – 
mellette szavazott 6 fő (Gombos István, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Iván László, 
Pintér Attila), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Izsák Máté), nem szavazott 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Hingyi László), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – nem zárja ki és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

713/2017. (XI.16.) 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 a „Javaslat a sportszervezetek 
létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatására – 2018. évre” című 
előterjesztés I. határozati javaslatára történő szavazásból, valamint a „Javaslat a 
sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatására – 
2018. évre” című előterjesztés II. határozati javaslatára történő szavazásból Hingyi 
László képviselőt nem zárja ki. 
  
Felelős:         a polgármester 
Határidő:       azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti 
díjának pályázati úton történő támogatására – 2018. évre” című előterjesztés III. 
határozati javaslatára történő szavazásból Gombos István alpolgármestert – mellette 
szavazott 5 fő (Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Iván László, Pintér Attila), tartózkodott 2 
fő (Barta Endre, Izsák Máté), nem szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István, Hingyi László), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth Kálmán) – nem 
zárja ki és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
714/2017. (XI.16.) határozata 

Gombos István alpolgármester személyes érintettség bejelentése alapján a 
határozathozatalból történő kizárásáról 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István alpolgármester 
személyes érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve „Javaslat a 
sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatására – 
2018. évre” című előterjesztés III. határozati javaslatára történő szavazásból Gombos 
István alpolgármestert nem zárja ki. 
  
Felelős:         a polgármester 
Határidő:       azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Hingyi László), távol lévő 2 fő (Cserni 
Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

715/2017. (XI.16.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújvárosi Labdarúgó 

Szövetség pályázati úton történő támogatásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2018. január 01. és 2018. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet 
neve 

Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

Dunaújvárosi 
Labdarúgó 
Szövetség 

2018.01.01.-
2018.12.31. 

6.181.179,- Ft 

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

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás 
nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a 
csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a 
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. 
A polgármester felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek a Miniszter 
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztályvezető 
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Határidő: - a határozat közlésére: 2017. november 28. 
                      - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                        Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                        nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen 

a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma 
közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat internetes 
honlapján. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. november 28. 
                - a határozat végrehajtására: 2017. december 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Hingyi László), távol lévő 2 fő (Cserni 
Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

716/2017. (XI.16.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Duna-Pent Női Kézilabda 

Sportegyesület pályázati úton történő támogatásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2018. január 01. és 2018. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó)

Duna-Pent Női 
Kézilabda   
Sportegyesület

2018.01.01.-
2018.12.31. 

13.913.436,- Ft 

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

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás 
nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a 
csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a 
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. 
A polgármester felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek a Miniszter 
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztályvezető 
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Határidő: - a határozat közlésére: 2017. november 28. 
                - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                  Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                  nyilatkozatát követő 30 napon belül 

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

a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma 
közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat internetes 
honlapján. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 

                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a vagyonkezelési osztályvezető 

Határidő: - a határozat közlésére: 2017. november 28. 
                - a határozat végrehajtására: 2017. december 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, 
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

717/2017. (XI.16.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújváros-Pálhalma 

Agrospeciál Sportegyesület pályázati úton történő támogatásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2018. január 01. és 2018. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet 
neve 

Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

Dunaújváros 
Pálhalma 
Agrospeciál 
Sportegyesület

2018.01.01.-2018.12.31. 51.596.370,- Ft 

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

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás 
nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a 
csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a 
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. 
A polgármester felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek a Miniszter 
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztályvezető 
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Határidő:  - a határozat közlésére: 2017. november 28. 
                 - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat  

                         Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                         nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen 

a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma 
közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat internetes 
honlapján. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. november 28. 
                - a határozat végrehajtására: 2017. december 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

718/2017. (XI.16.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújvárosi Amerikai Futball 

Sportegyesület pályázati úton történő támogatásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2018. január 01. és 2018. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet 
neve 

Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

Dunaújvárosi 
Amerikai Futball 
Sportegyesület

2018.01.01.-
2018.12.31. 

4.200.000,- Ft 

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

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás 
nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a 
csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a 
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. 
A polgármester felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek a Miniszter 
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztályvezető 
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Határidő: - a határozat közlésére: 2017. november 28. 
                - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                  Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                  nyilatkozatát követő 30 napon belül 

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

a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma 
közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat internetes 
honlapján. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. november 28. 
                - a határozat végrehajtására: 2017. december 15. 



37 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

719/2017. (XI.16.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának 

pályázati úton történő támogatásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2018. január 01. és 2018. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó)

Danubius KSE 2018.01.01.-
2018.12.31. 

15.000.000,- Ft 

Dunaújvárosi Egyetem 
Diák Sportegyesület 

2018.01.01.-
2018.12.31. 

10.301.569,- Ft 

Titán Sportegyesület 2018.01.01.-
2018.12.31. 

5.880.000,- Ft 

Dunaújvárosi Sárkányok 
Kosárlabda 
Sportegyesület

2018.01.01.-
2018.12.31. 

4.000.000,- Ft 

Dunaferr Sportegyesület 2018.01.01.-
2018.12.31. 

47.040.000,- Ft 

Angels Női Jégkorong 
Sportegyesület

2018.01.01.-
2018.12.31. 

7.182.280,- Ft 

Dunaújvárosi Jégkorong 
Kft. 

2018.01.01.-
2018.12.31. 

63.500.000,- Ft 

Dunaújvárosi Kohász 
Labdarúgó Öregfiúk 
Egyesület 
 

2018.01.01.-
2018.12.31. 

2.700.000,- Ft 
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Újvárosi Hokillák 
Sportegyesület

2018.01.01.-
2018.12.31. 

7.444.610,- Ft 

Dunaújvárosi Atlétikai 
Club 

2018.01.01.-
2018.12.31. 

12.114.000,- Ft 

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

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás 
nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a 
csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a 
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. 
A polgármester felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek a Miniszter 
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. november 28. 
                - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                  Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                  nyilatkozatát követő 30 napon belül 

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

a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma 
közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat internetes 
honlapján. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. november 28. 
                - a határozat végrehajtására: 2017. december 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VI. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 2 fő 
(Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

720/2017. (XI.16.) határozata 
a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. részére 

pótbefizetés elrendeléséről, 2018. évi létesítményhasználat 
megfizetése vállalásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 

rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2018. január 01. és 2018. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó)

Dunaújváros Kohász 
Kézilabda Akadémia 
Non-profit Kft.

2018.01.01.-
2018.12.31. 

32.000.000,- Ft 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 32.000.000,- Ft, azaz 

Harminckettőmillió forint támogatásban részesíti a Dunaújvárosi Kohász 
Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft azzal, hogy a DKKA Kft. vállalja, hogy egyéb 
pénzeszközeiből évi minimum 32.000.000,- Ft összeget 2018. december 31-ig 
megfizet az Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt. részére létesítményhasználat 
fejében, mely teljesítést az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. az 
önkormányzat által történő fizetésként ismer el. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az Uniszol-Létesítménygazdálkodási 
Zrt. által előkészített, jelen pontban rögzítetteket tartalmazó szerződés 
aláírására, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.  

  
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 100%-os tulajdonában álló 

Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-ben a polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:183 §-ban foglaltak szerint 
pótbefizetést kíván végrehajtani készpénzben 32.000.000,- Ft összegben, a 
határozat 2. pontjában rögzített szerződés aláírását és a 2017. január 01-től 
december 31-ig kapott támogatás elszámolásának elfogadását követően. 
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4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. pontban jelzett pótbefizetést 
egy összegben, az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére kívánja 
rendezni, jelen határozat alapján. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VII. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 
fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

721/2017. (XI.16.) határozata 
a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. 2018. évi létesítményhasználat 

megfizetése vállalásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2018. január 01. és 2018. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó)

DSE Röplabda 
Akadémia  Non-profit 
Kft. 

2018.01.01.-
2018.12.31. 

22.000.000,- Ft 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 22.000.000,- Ft, azaz 

Huszonkettőmillió forint támogatásban részesíti a DSE Röplabda Akadémia 
Nonprofit Kft.-t azzal, hogy a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. vállalja, 
hogy egyéb pénzeszközeiből évi minimum 22.000.000,- Ft összeget 2018. 
december 31-ig megfizet az Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt. részére 
létesítményhasználat fejében, mely teljesítést az Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt. az önkormányzat által történő fizetésként ismer el. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 
Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. által előkészített, jelen pontban 
rögzítetteket tartalmazó szerződés aláírására, az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság állásfoglalását követően.  

  
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban jelzett támogatást egy 

összegben, az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére kívánja rendezni, 
jelen határozat alapján. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VIII. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 
fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

722/2017. (XI.16.) határozata 
szabad korcsolya finanszírozásáról, diákok szabadidő sportolásáról és 

tömegsportról, egyéb szabadidős tevékenységre elkülönített pénzeszköz 
biztosításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. január 01. és 2018. 

december 31. között a sportlétesítmény bérleti díj előirányzott keretből bruttó 
77.211.476,- Ft (bruttó 382.264.920,- Ft maradékát) összeget elkülönít szabad 
korcsolya finanszírozására, diákok szabadidő sportolására és tömegsportra, 
egyéb szabadidős tevékenységre, sportszervezetek pályázaton kívüli 
létesítményhasználatára, fenti tevékenységek oktatási intézmények, jogi és 
természetes személyek általi igénybevételének biztosítására. 

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

Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. által elkészített, jelen határozat 1. 
pontjában hivatkozott létesítményhasználatra vonatkozó szerződés aláírására, az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.  

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére és a szerződés megkötésére: 
                  2017. december 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IX. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

723/2017. (XI.16.) határozata 
a sportszervezetek létesítmény használatának bérleti díja 

költségvetési fedezetének biztosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a bruttó 
382.264.920,- Ft kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés tervezésekor vegye 
figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  
 
 Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
       - a költségvetés tervezéséért: 

           a jegyző 
         - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 

 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője   
     Határidő: 2018. évi önkormányzati költségvetés tervezésének 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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

724/2017. (XI.16.) határozata 
az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 

2018. évi béren kívüli juttatása fedezetének biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 
önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak béren kívüli 
juttatásban részesüljenek 2018. január 1-től 2018. december 31. napjáig.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat fenntartásában 

lévő intézmények részére az 1. pontban meghatározott béren kívüli juttatás és a 
munkáltatót terhelő adó és egészségügyi hozzájárulás 2018. évi fedezetét az 
engedélyezett létszámra vonatkozóan az alábbiak szerint biztosítja: 

 
Kiemelt kiadási előirányzat Éves kiadás 2018. 

évben (Ft) 

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros (121,45 
fő): 

 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

7.287.000.-
2.493.611.-
9.780.611.-

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi 
Szent Erzsébet Idősek Otthonai (170,5 fő): 

 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

10.230.000.-
3.500.706.-

13.730.706.-

Útkeresés Segítő Szolgálat (42,15 fő): 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

2.529.000.-
865.424.-

3.394.424.-

Dunaújvárosi Óvoda (226,5 fő): 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

13.590.000.-
4.650.498.-

18.240.498.-

Intercisa Múzeum (17 fő): 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

1.020.000.-
349.044.-

1.369.044.-
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Egészségmegőrzési Központ (13 fő): 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

780.000.-
266.916.-

1.046.916.-

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza (33 
fő): 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen:

1.980.000.-
677.556.-

2.657.556.-

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet (24 
fő): 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

1.440.000.-
492.768.-

1.932.768.-

József Attila Könyvtár Dunaújváros (25 fő): 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

1.500.000.-
513.300.-

2.013.300.-

Mindösszesen (672,6 fő): 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

40.356.000.-
13.809.823.-
54.165.823.-

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének tervezése során vegye 
figyelembe, az intézmények költségvetését a 2. pontban meghatározott összeggel 
emelje meg.  

  
Felelős: - a költségvetés előkészítéséért: 

        a jegyző 
      - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az önkormányzati intézmények vezetői részére. 
  

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Határidő:  a határozat közlésére 2017. november 24. 
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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, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, 
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
725/2017. (XI.16.) határozata 

az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények költségvetési 
előirányzatának módosításáról 

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

Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság 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 összegét 136.435,- Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 
dologi kiadások összegét 136.435,- Ft-tal megemeli. 

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

Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság 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 
összegét 726.178,- Ft-tal, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások összegét 
726.178,- Ft-tal megemeli. 

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

Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság rendezése érdekében a Bartók 
Kamaraszínház és Művészetek Háza 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 összegét 281.049,- Ft-
tal, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások összegét 281.049,- Ft-tal megemeli. 

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

Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság rendezése érdekében a József Attila 
Könyvtár 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 összegét 164.392,- Ft-tal, ezzel egyidejűleg a dologi 
kiadások összegét 164.392,- Ft-tal megemeli. 
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-
Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság rendezése érdekében a Gazdasági 
Ellátó Szervezet 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 összegét 5.723.000,- Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 
saját bevétel előirányzatát 3.552.000,- Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 
9.275.000,- Ft-tal megemeli. 

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

Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság rendezése érdekében, valamint a 
TOP-6.2.1-15.DU1-2016-00001 számú pályázat során felmerült – előre nem 
tervezett – költségekre tekintettel, 50 %-os megtérítés mellett 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 összegét 1.269.646,-Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 
dologi kiadások összegét 1.269.646,- Ft-tal megemeli.  

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

Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság rendezése érdekében, valamint a 
TOP-6.2.1-15.DU1-2016-00002 számú pályázat során felmerült – előre nem 
tervezett – költségekre tekintettel, 50 %-os megtérítés mellett a Dunaújvárosi 
Óvoda 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 összegét 3.196.498,-Ft-tal, ezzel egyidejűleg a dologi 
kiadások összegét 2.216.617,-Ft-tal megemeli, a saját bevétel előirányzatát 
979.881,- Ft-tal csökkenti.  

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

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 
 

9.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
határozatot küldje meg az érintett intézmények vezetői részére. 
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 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester     
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Határidő: a határozat közlésére: 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, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
726/2017. (XI.16.) határozata  

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
alapító okiratának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény 70/2016. (II. 18.) határozattal elfogadott Alapító Okirata 
módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el: 

 
„Okirat száma: 25290-20/2017. 

Módosító okirat 
A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése által 2016. február 26. napján kiadott, 1456-5/2016. 
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. 
§-a alapján – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
.../2017. (XI. 16.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1.2. A költségvetési szerv  
1.2.1. székhelye: 2400 Dunaújváros, Bólyai János utca 2. 
1.2.2. telephelye(i): 
 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Zengő-Bongó Bölcsőde 2400 Dunaújváros, Bólyai János utca 

2. 

2 Napraforgó Bölcsőde 
2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 
7/b. 

3 
Liszt Ferenc Kerti Bölcsőde 2400 Dunaújváros, Liszt Ferenc kert 

18. 
4 Hétszínvirág Bölcsőde 2400 Dunaújváros, Barátság útja 1. 
5 Makk Marci Bölcsőde 2400 Dunaújváros, Március 15. tér 11.” 
 
Az alapító okirat 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
3.1.2. székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.” 
 
Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – a továbbiakban: Gyvt. – 41. §-a és a 42. 
§ (1)-(3) bekezdése szerinti bölcsődei ellátás, továbbá a Gyvt. 21. § szerinti 
gyermekétkeztetés, a 21/A. § - 21/C. § szerinti intézményi gyermekétkeztetés, 
ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, szünidei 
gyermekétkeztetés ellátása, valamint az intézmény dolgozói részére munkahelyi 



51 
 

étkeztetés biztosítása.” 
 
Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

Az intézmény gondoskodik a Gyvt. szerinti bölcsődei feladatok ellátásáról. Az 
intézmény a bölcsődei ellátás keretében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 4. § 25. pontja szerinti sajátos nevelési igényű gyermek nevelését 
és gondozását is ellátja. Az intézmény biztosítja a gyermekétkeztetést, 
intézményi gyermekétkeztetést, ingyenes és kedvezményes intézményi 
gyermekétkeztetést, szünidei gyermekétkeztetést, valamint az intézmény 
dolgozói részére a munkahelyi étkeztetést.” 

 
Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
2 041232 Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás 
3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő 

ellátása 

5 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

6 
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását 

biztosító intézményben 
7 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” 

 
Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
A költségvetési szerv vezetőjét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése pályázat kiírásával legfeljebb 5 év határozott időtartamra 
közalkalmazotti jogviszonyban bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint, és gyakorolja tekintetében 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 
foglalt rendelkezések alapján a munkáltatói jogokat. Az egyéb munkáltatói jogokat 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.” 

Az alapító okirat 5.2. pontjában foglalt táblázat 3. sorában a 

„3 
megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény” 
helyébe a 

„3 
megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény” 
szöveg lép.  

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a  polgármester  
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. november 24. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Bölcsődék Igazgatósága 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a  Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. december 29. 

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

határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
igazgatója részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester  
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. november 24. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 2 fő 
(Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

727/2017. (XI.16.) határozata 
a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 

2018. évi nyári nyitvatartási rendjéről 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
intézmény 2018. évi nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 
 2018. június 1-től június 30-ig a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 

összes tagintézménye nyitva tart, 
 2018. július 1-től július 31-ig a Zengő-Bongó Bölcsőde tagintézmény zárva van, a 

többi négy tagintézmény nyitva tart, 
 2018. augusztus 1-től augusztus 31-ig a Zengő-Bongó Bölcsőde tagintézmény 

nyitva tart, a többi négy tagintézmény zárva van. 
 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény igazgatóját, hogy a 2018. április 23-i nevelés-gondozás nélküli 
munkanapról, valamint a nevelés-gondozás nélküli munkanapon a gyermek felügyelete 
és az étkeztetés biztosítása iránti igény bejelentésének lehetőségéről tájékoztassa a 
szülőket, törvényes képviselőket, igény esetén valamennyi tagintézményben biztosítsa a 
gyermekek felügyeletét és az étkeztetést. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény igazgatóját, hogy az 1-2. pontban foglalt döntésről tájékoztassa 
a bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermekek szüleit, törvényes képviselőit. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója  
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a humán szolgáltatási osztály vezetője 

 Határidő: 2018. február 15. 
 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e határozatot 

küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója részére. 
 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

   a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Határidő:  2017. november 24. 
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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, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
728/2017. (XI.16.) határozata  

együttműködési megállapodás megkötéséről 
a Szonáta Zeneművészeti Alapítvánnyal 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szonáta 

Zeneművészeti Alapítvánnyal a jelen határozat mellékletét képező 
Együttműködési megállapodást köti meg, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője  
Határidő: 2017. december 1. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése előzetes kötelezettséget vállal arra, 
hogy a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány részére a 2018. évi 
költségvetési rendeletébe 1.500.000,- Ft támogatást épít be. 

         
Felelős: - a határozat közléséért:  
                a polgármester 
              - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. december 1. 

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

elhatározottakat a 2018. évi költségvetés 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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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
729/2017. (XI.16.) határozata 

a dr. Fenyvesi Béla orvossal és Szűcsné Kiss Katalin ápolóval kötött 
megbízási szerződések módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dr. Fenyvesi Béla és Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2013. augusztus 21. napján – a 
Magyar Mentőszolgálat Alapítvány által működtetett hajléktalanokat ellátó integrált 
intézménybe bejelentett személyek egészségügyi alapellátására – létrejött 
megbízási szerződést a  Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 4. szám alatti telephelyre 
bejelentkezett és a dunaújvárosi lakcím nélküli személyek ellátásának 
kiegészítésével és a megbízási díj 170.697,- Ft-ról 300.000,- Ft-ra emelésével, 
továbbá a megbízás óta bekövetkezett változások átvezetésével a határozat 1. 
számú melléklete szerint 2018. január 1. napjával módosítja. 

      
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a humán szolgáltatási osztály vezetője  
     Határidő:   - a határozat közlésére és a módosított megbízási szerződés és a   
                         módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megbízási szerződés  
                         aláírására: 2017. november 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szűcsné Kiss Katalin és 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2017. augusztus 16. 
napján  – a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány által működtetett hajléktalanokat 
ellátó integrált intézménybe bejelentett személyek egészségügyi alapellátására – 
létrejött megbízási szerződést a Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 4. szám alatti 
telephelyre bejelentkezett és a dunaújvárosi lakcím nélküli személyek ellátásának 
kiegészítésével és a megbízási díj 64.013,-Ft-ról 85.000,-Ft-ra emelésével, 
továbbá a megbízás óta bekövetkezett változások átvezetésével a határozat 2. 
számú melléklete szerint 2018. január 1. napjától módosítja. 

      
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a humán szolgáltatási osztály vezetője  
     Határidő:   - a határozat közlésére és a módosított megbízási szerződés és a   
                        módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megbízási szerződés  
                        aláírására: 2017. november 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és 2. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés tervezése során 
vegye figyelembe. 
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      Felelős: - a költségvetés tervezéséért: a jegyző 
  - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
      Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
730/2017. (XI.16.) határozata 

a dunaújvárosi 14. számú fogorvosi körzet akadálymentesítését biztosító 
mobil eszköz beszerzéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 14. számú fogorvosi körzet (2400 

Dunaújváros, Hold u. 1. 1/2.) orvosi rendelője akadálymentesítését biztosító mobil 
eszköz beszerzésére az Induct Trade Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. 
október 18-án kelt árajánlatát elfogadja, és az árajánlatban szereplő CMA-Easy 
Elektromos betegszállítót az Induct Trade Korlátolt Felelősségű Társaságtól (2315 
Szigethalom, Dózsa György utca 1.) rendeli meg bruttó 633.730,- Ft, azaz bruttó 
hatszázharmincháromezer-hétszázharminc forint összegben. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

kötelezettségvállalás teljesítésére.  
 
 Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: a polgármester 

 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a humán szolgáltatási osztály vezetője 
   - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:  a benyújtott számlán szereplő időpont 

 
3. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás teljesítésére Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 11. 
Egészségügyi feladatok 3. Dologi kiadások sora biztosít fedezetet az 5.a melléklet 
11. Egészségügyi feladatok „dr. Krizsán Gábor rendelő akadálymentesítés 
támogatása” sorról történő átcsoportosítás útján. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési 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                         

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

közlésére. 
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Felelős:  - a határozat közléséért: a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:  2017. november 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), 
tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

731/2017. (XI.16.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2017. évi közbeszerzési tervének 3. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2017. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervének 3. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

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

évre vonatkozó közbeszerzési terve 3. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervének az önkormányzat honlapján 
történő közzétételét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a közbeszerzési ügyintéző 
Határidő: a közzétételre 2017. november 20. 

                                     a közzététel időtartama a 2017. évre vonatkozó közbeszerzési terv 
                                     honlapon történő közzétételének időpontjáig tart 



60 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 2 
fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
732/2017. (XI.16.) határozata 

„Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található 
parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok 

megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 

elfogadására, az eljárás megindításáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Vállalkozási keretszerződés 
Dunaújváros közigazgatási területén található parkokban, erdős-fás területeken, 
az övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás 
folyamatos elvégzésére” 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: DHHF Nonprofit Kft. 

Székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. 
e-mail: dhhf.kft@gmail.com 

 
b) Név: FMK Fülöp Bt. 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Sarló utca 19. 7. em. 31.) 
e-mail: albado1@upcmail.hu 

 
c) Név: PÁKO-DV Kft. 

Székhely: 1118 Budapest, Holdvirág utca 10. fsz. 1. 
e-mail: milanpalkovics@gmail.com 

 
2.) A 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás 2018. évben megvalósuló 

szolgáltatás megrendelés becsült értéken nettó 62.000.000,- Ft + Áfa, 
mindösszesen bruttó 78.740.000,- Ft fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének tervezésekor az övárkok 
takarítására az 5. melléklet/3. vízgazdálkodás és vízkárelhárítás/3. dologi 
kiadások során, az erők, buszvárók takarítása és a parkok szemétszedési 
feladat vonatkozásában az 5.melléklet/4. környezet-egészségügy/3. dologi 
kiadások során figyelembe veszi, és jelen határozattal kötelezettséget vállal 
arra, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges fedezetet biztosítja. 
 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetési rendelet 
elkészítése során vegye figyelembe vegye.   
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                            a jegyző 
                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                            a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 

Határidő: - a 2018. évi költségvetési rendelet elkészítése 
 

4.) 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 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem 
szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
733/2017. (XI.16.) határozata 

Dunaújváros területén lévő 9 db új építésű gyalogátkelő megvilágítás 
kiépítés kivitelezésére 

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

területén lévő 9 db új építésű gyalogátkelő megvilágítás kiépítés kivitelezésére - a 
meglévő tervek alapján - Vállalkozási Szerződést kíván kötni a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-vel, (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.), bruttó 24.947.448, - 
Ft, azaz bruttó huszonnégymillió-kilencszáznegyvenhétezer-
négyszáznegyvennyolc forint összeg felhasználásával. 

 
2. Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalások fedezetét a Dunaújváros 

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

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

a határozat 1. pontjaiban rögzített feladat vonatkozásában jelen határozat 
mellékletét képező Vállalkozási Szerződést a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt.-vel írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:   2017. november 30.  
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy jelen 
határozatban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetési rendelet 
előkészítésekor áthúzódó kötelezettségvállalásként vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  

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

Határidő:  a költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem 
szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
734/2017. (XI.16.) határozata 

Dunaújváros területén lévő 15 db gyalogátkelők (zebrák) és környezeteinek 
megvilágítás kiépítés során telepített eszközök átadásáról 

az E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Dunaújváros 

területén lévő 15 db gyalogátkelők (zebrák) és környezeteinek megvilágítás 
kiépítés során telepített eszközök térítésmentesen átadja az E-ON Dél-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. részére 

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

a határozat 1. pontjaiban rögzített feladat vonatkozásában jelen határozat 
mellékletét képező Vállalkozási Szerződést az E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati 
Zrt.-vel írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  2017. november 30.  
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

735/2017. (XI.16.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 

bérelhető földterületek haszonbér mértékének megállapítására és 
a haszonbérleti szerződés tervezet megtárgyalására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi döntést hozza: 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 464/2012. (XI.15.) számú 

határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a haszonbérleti szerződéseket 2018. január 1-től kösse meg 5 éves időtartamra, 
2022. december 31. napjáig a határozat mellékletét képező szerződés tervezet 
alapján. 

       
A haszonbér mértéke: 
– művelés alól kivett területek:                                         10 Ft,-/ m2/ év        
– kert művelési ágban:                         10 Ft,-/ m2/ év             
– minimum éves haszonbérleti díj          1000 Ft,-/év 

                                                    
Felelős:  – a szerződés aláírásáért: 
                   a polgármester 
              –  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:   2018. január 31. 

 
3. A haszonbért a bérlőnek minden évben a számla kézhezvételétől számított 15 

napon belül egy összegben kell befizetnie a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájára a Városüzemeltetési és 
Beruházási Osztály által kiállított számla alapján. 

 
Felelős:      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: – a haszonbérleti szerződés létrejöttét követő 5 napon belül 

                    – érvényes haszonbérleti szerződés esetében a számla 
                       kiállításának határideje tárgyév június hónap 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
736/2017. (XI.16.) határozata 

az I. sz. Rendelőintézet 6. szinten lévő váróterem festési munkáiról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával megrendeli a 
Dunaújvárosi Vasmű út 10. szám alatti I.sz. Rendelőintézet épülete 6. szintjén 
lévő fogászati váróterem mennyezetének és oldalfalának festési munkálatait a 
DVG Zrt-től. 

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

Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2017.(II.17.) rendelet 7/b melléklet 5.2 Víziközmű rekonstrukciós feladatai 2017 
soráról az 5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok, 3. dologi kiadások sorára 
átcsoportosítás útján bruttó 494.426,- Ft fedezetet biztosít. 

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

pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-vel 
kötendő a jelen  határozat 1. számú mellékletét képező vállalkozási szerződés 
aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a szerződés szerinti pénzügyi 
teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:    
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a szerződés megkötésére: 2017. november 24. 
                - a pénzügyi teljesítésre: a szerződés szerint 

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

határozatot küldje meg a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatójának. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Határidő: 2017. november 24. 

 
5.) 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. 
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Felelős: - a költségvetés módosításáért:      
                 a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

737/2017. (XI.16.) határozata 
a Gagarin tér 7-11 Társasház árkádjának felújításának támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Gagarin tér 7-11 

Társasháza árkádfelújítással kapcsolatos kérelmét. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi költségvetés terhére 
bruttó 500.000,- Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt a Gagarin 
tér 7-11 Társasház részére a Gagarin tér 7-11. árkádjának felújítására. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Gagarin tér 7-11 Társasházzal az 2. pontban jóváhagyott 
céltámogatási szerződést írja alá az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 
véleményének kikérését követően, valamint intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről a 
szerződés aláírásától számított 15 napon belül. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
       a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
Határidő:  - a szerződés aláírására: 2018. március 30. 

                  - a határozat közléséért: 2017. december 15. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban meghatározott 
támogatást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelete 
összeállításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 

           a jegyző 
                  - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
            a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 

Határidő: a 2018. évi költségvetés elkészítésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

738/2017. (XI.16.) határozata 
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére veszteség-ellentételezésként átadott 

összeg elszámolásának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-
vel 2016. szeptember 1-én megkötött, és 2017. szeptember 12-én módosított 
közfeladat ellátási szerződésben rögzített feladatok ellátása ellentételezésére átadott 
pénzösszegről történő elszámolását.   
 
Felelős: - a határozat közléséért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: 2017. november 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

739/2017. (XI.16.) határozata 
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére veszteség-ellentételezésként 

meghatározott keretösszeg megemeléséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Vasmű u. 41. Irodaház 

Kft-vel 2016. szeptember 1-én megkötött, és 2017. szeptember 12-én módosított 
közfeladat ellátási szerződésben rögzített feladatok ellátása ellentételezésére 
meghatározott keretösszeg megemeléséhez, valamint ennek értelmében a 
szerződés 6. pontjának módosításához.  

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

meghatározott keretösszeg növelésére 40 000 000,-Ft-ot biztosít Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése 5.b Tartalékok 
melléklet 25.7 25.7. pályázati tevékenység önrész tartalék sora terhére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
                 a polgármester 

                     - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: 2017. november 30. 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet módosításakor 
vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  

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

Határidő: a költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Szabó 
Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 3 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

740/2017. (XI.16.) számú határozata 
a Dunanett Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Dunaújváros 
területén történő folyamatos ellátásáról és a hulladékgazdálkodási közfeladat 

megoldásáról szóló tájékoztatójának elfogadásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Nonprofit Kft. 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Dunaújváros területén történő folyamatos 
ellátásáról és a hulladékgazdálkodási közfeladat megoldásáról szóló 
tájékoztatóját elfogadja. 

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

határozat kivonatának megküldésével a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatóját tájékoztassa közgyűlés döntéséről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2017. november 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
741/2017. (XI.16.) számú határozata 

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

 
„1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét 
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés alatt 
szereplő Lórév község Önkormányzata, Makád község Önkormányzata, 
Szigetbecse község Önkormányzata, és Ócsa Város Önkormányzata,  
2. A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV/5. ponttal egészül ki a következők 
szerint:  

Az e fejezet egységes hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését érintő 
rendelkezései, kiemelve a IV/3.- IV/3.1.-IV/3.2.-IV/4. pontok alatt részletezett 
szilárdhulladék-gazdálkodási közfeladatok ellátására vonatkozó feladat- és 
hatáskörök átruházásáról szóló rendelkezéseket, nem vonatkoznak és nem 
alkalmazandók a Duna-Tisza közében elhelyezkedő tagönkormányzatokra. A 
Duna-Tisza közében elhelyezkedő tagönkormányzatok a következők: Akasztó 
Község Önkormányzata, Apaj Község Önkormányzata, Áporka Község 
Önkormányzata, Apostag Község Önkormányzata, Bugyi Nagyközség 
Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, Dunaegyháza Község 
Önkormányzata, Dunatetétlen Község Önkormányzata, Dunavecse Város 
Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, Kunpeszér 
Község Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata, Majosháza 
Község Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Szalkszentmárton 
Község Önkormányzata, Szigetcsép Község Önkormányzata, 
Szigetszentmárton Község Önkormányzata, Szigetújfalu Község 
Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata, Tass Község 
Önkormányzata.  

3. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontja a következők szerint módosul: 
a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás, 
önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 35.§ (1) bekezdésében 
megállapított rendeletalkotási tárgykörben, 

4. A Társulási Megállapodás IV/3.2. d) pontja a következők szerint módosul: 
részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program 
környezetvédelmi igazgatási szerv által történő készítésében, a 
rendelkezésére álló adatokat, információkat megadja, 
 

5. A Társulási Megállapodás IV/3.2. e) pontja hatályát veszti.” 
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2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. mellékletében 
foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét. 

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

Társulási Tanács elnökét a határozat kivonatának megküldésével a közgyűlés 
döntéséről értesítse. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2017. november 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Besztercei Zsolt képviselő módosító indítványát – 
mellette szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt), 
ellene szavazott 4 fő (Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, 
Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Gombos István, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – nem 
fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

742/2017. (XI.16.)  határozata  
 Besztercei Zsolt képviselő módosító indítványáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Besztercei Zsolt képviselő azon 
módosító indítványát, melyben a Vörösmarty u. 2. szám alatt található kisposta 
esetében az előterjesztésben szereplő napi 6 órás nyitva tartás helyett napi 8 órás 
nyitvatartásra tett javaslatot, nem fogadta el. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

743/2017. (XI.16.)  határozata  
 postai szolgáltatás ellátására a DVG Zrt. közreműködésével 

(2400 Dunaújváros, Vörösmarty u. 2.) 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, 16/3/A/3 hrsz.-ú, 
természetben 2400 Dunaújváros Vörösmarty u. 2. szám alatti, földszinti, 103 m2 
nagyságú, nem lakás célú helyiséget haszonkölcsönbe adja a DVG Zrt. részére, 
a határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint, 
2018. január 01. napjától 2018. december 31. napjáig, a nemzeti vagyonról szóló 
CXCVI. törvény 11.§ (13) bekezdése alapján azzal, hogy ott a társaság postai 
szolgáltatást végezzen.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy a DVG Zrt. postai 

szolgáltatást végezzen az 1. pontban megjelölt helyiségben, egyúttal megbízza a 
társaságot a posta 2018. január 01. napjától 2018. december 31. napjáig tartó 
napi 6 órás üzemeltetésével 5.615.129,- Ft+Áfa, azaz bruttó 7.131.214,- Ft/év az 
ingatlan fenntartási költségeit is tartalmazó üzemeltetési díjért és az 1. pontban 
hivatkozott helyiség az előterjesztés mellékletét képező költségvetés szerinti 
felújításával 6.934.932,- Ft+Áfa, azaz bruttó 8.807.364,- Ft összegben. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Városüzemeltetési és 

Beruházási Osztályt, hogy igazolja a munkálatok szakszerű és előirányzott 
értékben való megtörténtét. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 2. pontjában megjelölt 

feladatokra forrást biztosít a DVG Zrt. részére a 2018. évi önkormányzati 
költségvetése terhére. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. ügyvezetőjét a 

határozat 2. pontjában hivatkozott üzemeltetési és vállalkozási szerződések 
előkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező haszonkölcsön szerződés aláírására, az üzemeltetési és vállalkozási 
szerződések ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követő 
aláírására, egyúttal felkéri jelen határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
           a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
           a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
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Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére történő 
                  megküldést követő 8 napon belül 

                    - a szerződések aláírására: a határozat érintettekkel való közlését 
                      követő 30 napon belül 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

2. pontjaiban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés tervezése 
során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 
       a jegyző 
     - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Besztercei ZsoltGombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
744/2017. (XI.16.) határozata  

 az Innopark Nonprofit Kft. tevékenységi körének bővítéséről 
 
 1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és jóváhagyja az 

Innopark Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Magyar út 106/B) által előterjesztett és 
jelen határozat mellékletét képező Alapító okiratot módosítást és támogatja, hogy 
a társaság tevékenységi körét bővítse székhelyszolgáltatási tevékenységgel 
(82.11'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás), egyúttal a székhelyszolgáltatásról 
szóló 7/2017.(VI.) IM rendelet 1.§ (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a 
tevékenység gyakorlásához hozzájárulását adja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen 

határozat mellékletét képező Alapító okirat módosítás, valamint a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására és felkéri a határozat 
közlésére. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője                       
                az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                  megküldést követő 8 napon belül 
               - az Alapító okirat módosítás aláírására: a határozat érintettekkel való 
                 közlését követő 30 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 9 fő (Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), 
tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), 
távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
745/2017. (XI.16.) határozata  

 a DVCSH Kft. 2016. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás 
kialakítására, egyben az 507/2017. (VI.27.) határozat megerősítésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 507/2017. (XI.16.) határozatát 

megerősíti, a DVCSH Kft. 2016. évi éves beszámolóját nem javasolja 
elfogadásra a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója részére a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 3:120. §-a szerint: „Ha a társaságnál 
felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a 
felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet” utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére. 

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

vezérigazgatóját, hogy a DVCSH Kft. 2016. évi éves beszámolójával 
kapcsolatosan az alábbi kérdésekre kérjen be válaszokat: 
- A 25 éves üzemeltetési szerződés (amelyből a hátralévő időszak 7 év) mint 

vagyonértékű jogra 559.309e Ft értékhelyesbítés került megállapításra. Mi 
alapozott meg egy ilyen nagy összegű értékhelyesbítést egy olyan vagyoni 
értékű jogra, amelynek futamideje jelentősen lecsökkent (egynegyedre) és 
jövedelemtermelő jellege is erősen korlátozott. (Befektetett eszközök) 

- A DVG Zrt. kérjen részletes tájékoztatást, hogy a követelések miből és hogyan 
kerülnek behajtásra és az egyéb jogcímen képzett értékvesztések (340.333e 
Ft) (mérlegfőösszeg 5%-át meghaladja) hogyan kerültek megállapításra. 
(Forgóeszközök) 

- Miért volt szükség Raiffeisen Bank hitelfelvételre és mi lesz a visszafizetés 
forrása? (Kötelezettségek) 

- Várható veszteségre és kötelezettségre képzett értékvesztés visszavezetése 
435.152e Ft nagyon jelentős tétel, amelynek oka szintén nem került 
kimutatásra. Mire lett megképezve és miért kerül visszaírásra? (Egyéb 
bevételek) 

- Ügyviteli gazdasági szolgáltatás költségei 464.935e Ft 10%-a az árbevételnek 
ez pontosan milyen szállító felé fizetendő? (Global Faktor Zrt?) 

- A DVCSH miért adott rövid lejáratú kölcsönt az Energo-Hőterm Kft. részére. 
Érvényesítésre került-e a DVCSH kezessége? Szükséges bemutatni, hogy az 
ENERGOTT Kft. is kezesi teljesítésben helytállt-e ugyanakkor mutassa be, 
hogy az Energo-Hőterm Kft. miből fogja visszafizetni az így keletkezett 
tartozását.  

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

vezérigazgatóját az alábbiak végrehajtására a DVCSH Kft. Felügyelő Bizottsága 
vonatkozásában: 
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- szólítsa fel, hogy a DVCSH iratairól és gazdálkodásáról készítsen jelentést (Ptk. 
3:27. § (2) bek.), mert azt az ügyvezető nem teszi meg és javasoljon egy 
könyvvizsgálót, mint szakértőt (Ptk. 3:120. § (1) bek.) 

- vizsgálja meg, hogy az ügyvezetőnek van-e összeférhetetlen tisztsége máshol 
(Ptk. 3:115. § (1) bek. nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet 
vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként 
ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben 
vezető tisztségviselő) 

- vizsgálja meg, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő 
okiratba ütközik-e, ellentétes-e a társaság legfőbb szerve határozataival vagy 
egyébként sérti-e a gazdasági társaság érdekeit ((Ptk. 3:120. § (3) bek.) 

- vizsgálja meg, hogy milyen szerződések vannak, amelyet a DVCSH saját 
tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával kötött és ezek taggyűlési 
jóváhagyása rendelkezésre áll-e (Ptk. 3:188. § (2) bek.) 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
             a polgármester 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
             a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                követő 8 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
746/2017. (XI.16.) határozata 

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

található ingatlanok hasznosításáról  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy nyilvános 
pályázati úton  értékesíti a dunaújvárosi 2976/40 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, 3146 m2 nagyságú belterületi ingatlant 12.584.000,-Ft+Áfa, azaz 
bruttó 15.981.680,-Ft kikiáltási áron azzal, hogy a pályázati felhívásban 
szerepelnie kell annak a kitételnek, miszerint a Magyar Államot az ingatlanra 
elővásárlási jog illeti meg és a vételáron felül a nyertes pályázót terheli a forgalmi 
értékbecslés költsége.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja jelen határozat mellékletét 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a pályázati kiírás megjelentetésére: 2017. december 1. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

747/2017. (XI.16.) határozata 
 dunaújvárosi 2976/31 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, 8100 m2 nagyságú és a dunaújvárosi 2976/45 hrsz. alatt 

nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1632 m2 nagyságú 
ingatlanok együttes vagy önálló értékesítésére vonatkozó pályázat értékeléséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 2976/31 hrsz. alatt 

nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 8100 m2 nagyságú és a 
dunaújvárosi 2976/45 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, 1632 m2 nagyságú ingatlanok együttes vagy önálló 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 társaságot jelöli meg: 
 
Ingatlan címe Ingatlan 

hrsz.-a 
alapterül

et 
Nyertes pályázó  Vételár 

(vételi 
ajánlat) 

2400 
Dunaújváros 

belterület 
Északi Ipari 

Park 

2976/31 
hrsz. 

8100 m2 Báladepo-Tex Kft. (2400 
Dunaújváros, Petőfi S. u. 84.)  

32.562.000,
-Ft+Áfa 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező, a 2. pontban foglalt nyertessel kötendő adásvételi 
szerződés aláírására és felkéri jelen határozat közlésére.  

 
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 határoztat közlését követő 30 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 9 fő (Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem 
szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

748/2017. (XI.16.) határozata 
a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 

természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan, vagy annak egy része 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékeléséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, 

kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban 
található ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot indoklás nélkül 
eredménytelennek nyilvánítja.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonában 

álló, dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlanát egészben értékesíteni kívánja, és utasítja a polgármestert, hogy 
határozat mellékleteként csatolt pályázati felhívás megjelentetéséhez szükséges 
lépéseket tegye meg, valamint felkéri a határozat közlésére. 
Az ingatlan kikiáltási ára 2.500,-Ft/m² + Áfa, a területre a közműveket és a 
közműkapacitásokat a nyertes pályázónak kell biztosítania saját költségén. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése 
alapján az értékesíteni kívánt ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog illeti 
meg. 
 
A vételáron felül a nyertes pályázót terhelik az értékbecslés, telekalakítás, 
illetve az értékesítésre vonatkozó pályázat megjelentetésének költségei.  

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

határozat mellékleteként csatolt pályázati kiírás megjelentetéséhez szükséges 
lépéseket tegye meg. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:     a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                    követő nyolc napon belül 
                    a pályázati kiírás megjelentetésére: 2017. november 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

749/2017. (XI.16.) határozata 
a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar 

megnevezésű, természetben 2400 Dunaújváros, Latinovits Z. u. 52 hrsz. 
„felülvizsgálat” alatt található ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat 

értékeléséről 
 

1. A dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar 
megnevezésű, természetben 2400 Dunaújváros, Latinovits Z. utca 52 hrsz. 
„felülvizsgálat alatt” található, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanon fennálló 
756/1213 tulajdoni hányad értékesítésére kiírt nyilvános pályázatra az alábbi 
pályázatok érkeztek be:  

 

Ingatlan 
címe 

Ingatlan 
hrsz.-a 

alapterület Pályázó  Vételár (vételi 
ajánlat) 

2400 
Dunaújváros, 
Latinovits u.  

52 hrsz. 1213 m2 Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Kereskedelmi és 
Iparkamara (2400 
Dunaújváros, Latinovits Z. u. 
10.)  

25.000,-Ft 

2400 
Dunaújváros, 
Latinovits u.  

52 hrsz. 1213 m2 Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Kereskedelmi és 
Iparkamara (2400 
Dunaújváros, Latinovits Z. u. 
10.)  

Csereingatlan 
dunaújvárosi 
116/7/A/32 

hrsz. 

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

ingatlanra kiírt nyilvános pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert jelen határozat 

közlésére. 
 

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 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 1 fő 
(Lőrinczi Konrád), ellene szavazott 7 fő (Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), nem 
szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt), távol lévő 3 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – nem fogadta el és a következő 
határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Lőrinczi Konrád képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy nem szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 8 nem 
szavazat, nem szavazott 5 fő, távol lévő 2 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
750/2017. (XI.16.) határozata 

a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar 
megnevezésű, természetben 2400 Dunaújváros, Latinovits Z. utca 52 hrsz. 

„felülvizsgálat alatt” található ingatlan cseréjéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi 
számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar megnevezésű, természetben 2400 
Dunaújváros, Latinovits Z. utca 52 hrsz. „felülvizsgálat alatt” található ingatlan 
cseréjéről” című előterjesztés II. határozati javaslatát nem fogadta el. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat és az ajánlat közlésére: a határozat előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

751/2017. (XI.16.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

részére 2017. évi közfoglalkoztatás lebonyolítására nyújtott támogatási 
összegek felhasználásáról szóló elszámolás elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja a 

határozat 1. melléklete szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata elszámolását a közfoglalkoztatással összefüggő 
bér és járulék kiadásainak, valamint a közfoglalkoztatással kapcsolatban 
felmerülő önerő (személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások) 
finanszírozására 2017. évre nyújtott mindösszesen 12 M Ft összegű 
önkormányzati támogatásról. 

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

közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és működtetési osztályvezető 
Határidő: 2017. november 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
752/2017. (XI.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által 
végzett feladatellátások (közfoglalkoztatás, akkreditált és OKJ-s képzések) 

kapcsán felmerülő költségvetési többlettámogatási igény elbírálásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. december 1-jétől 2018. 

november 30-ig 7.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít 
Dunaújváros MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzatának a határozat 1. 
mellékletét képező támogatási szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. december 1-jétől 2018. 

november 30-ig 4.800.000 Ft visszatérítendő támogatást biztosít Dunaújváros 
MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzatának a határozat 2. mellékletét képező 
támogatási szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően. 

 
3.  A határozat 1. és 2. pontjában meghatározott támogatások forrása a 2017. évi 

költségvetés 5 b mellékletének intézményi tartalék során tervezett előirányzatról 
kerül biztosításra. 

 
4. Dunaújváros MJV Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1. és 2. pontban foglalt 

támogatási szerződések aláírására, a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester  
              -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:   a határozat megküldésére: 2017. november 27. 

        a kötelezettségvállalások teljesítésére: a támogatási szerződésekben 
                          foglaltak szerint 
 
5. Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és a 2. pontban 

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

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
       a személyügyi és működtetési 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 12 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

753/2017. (XI.16.) határozata 
a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására kiírt  

KAB-KEF-17-A/B/C pályázaton való indulás jóváhagyásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy az EMMI Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósága által a 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek 
biztosítására, és programjaik támogatására ki írt felhívásra Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata által a „B” és a „C” kategóriában benyújtott 
pályázatokat jóváhagyja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat 

1. pontjában jóváhagyott pályázatok tekintetében azok pozitív elbírálása esetén 
kategóriánként 10%-os önrészt biztosít a 2017. évi költségvetésről szóló 
önkormányzati rendelet 5.b melléklet 25. Felhalmozási tartalékok 25.7 Pályázati 
tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és 
közbeszerzési fedezet) című előirányzati soráról. 

 
  Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
  a jegyző 
   - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 

 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: - a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                   időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
754/2017. (XI.16.) határozata 

a Belső Ellenőrzési Osztály 2018-2021. évre szóló stratégiai belső ellenőrzési 
tervének, valamint a 2018. évi éves belső ellenőrzési tervnek a jóváhagyására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozati javaslat 1. számú 

mellékletét képező 2018-2021. évekre szóló stratégiai ellenőrzési tervet 
jóváhagyja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal, a 

nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 2. 
számú melléklete szerinti tartalommal, az önkormányzat irányítása alatt lévő 
intézmények, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó 
szervezetek 2018. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 3. számú melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézményvezetők által 
jóváhagyott intézményi belső ellenőrzési tervet (a határozat 4. számú 
melléklete) tudomásul veszi. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a jegyző, 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a belső ellenőrzési osztály vezetője 
Határidő: - stratégiai ellenőrzési terv: 2021. december 31. 
      - éves belső ellenőrzési terv: 2018. december 31.  
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – megalkotta a 
36/2017. (XI.17.) önkormányzati rendeletet. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
755/2017. (XI.16.) határozata 

Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely 
üzemeltetési munkáira 

 
1.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 5. számú mellékletét 

képező üzemeltetési szerződést, bruttó 18.173.700,- Ft összegben megköti a 
DHHF Nonprofit Kft.-vel. 

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

hogy a DHHF Nonprofit Kft.-vel az 1. pontban jóváhagyott üzemeltetési 
szerződést írja alá. 

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

Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely üzemeltetési munkáinak 
fedezete bruttó 18.173.700.,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2018. évi költségvetése 5. mellékletének 4. Környezet-
egészségügy dologi kiadások sorában kerüljön betervezésre. 

  
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2017. november 30. 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés tervezésénél vegye 
figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

   a jegyző 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     Határidő: - 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, Besztercei 
Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

756/2017. (XI.16.) határozata 
a 2017. november 06-ai tűzeset károsultjának megsegítésére tett intézkedésről  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2017. november 

06-ai a Dunaújváros, Köztársaság u. 4. ½. szám alatti lakóingatlanban keletkezett 
tűzeset károsultja Bokros Ferenc részére összesen 350.000,- forint egyszeri, 
rendkívüli gyorssegélyt biztosít. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban írt egyszeri, rendkívüli 
gyorssegély fedezetét a 2017. évi költségvetési rendelet 5. melléklet 10. cím 
„Szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátottak pénzbeli juttatásai” sorból 
biztosítja.  
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 1. pontban 
szereplő egyszeri, rendkívüli gyorssegély kiutalásáról a szükséges adategyeztetést 
követően soron kívül gondoskodjon. 
 
Felelős:   a jegyző       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

      aljegyző, 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője           
Határidő: soron kívül 

 
 


