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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei rendkívüli 
nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Pintér Attila, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
127/2018. (III.29.) határozata 

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei rendkívüli nyílt 
ülés napirendi pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
Javaslat a dunaújvárosi élményfürdő újra nyitásához szükséges döntések   
meghozatalára, a vonatkozó beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének            
kiválasztására, felhatalmazás szerződéskötésre 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
128/2018. (III.29.) határozata 

a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyvvezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 2 fő (Barta Endre, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Gombos István, Lassingleitner Fruzsina), tartózkodott 
7 fő (Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
129/2018. (III.29.) határozata 

Tóth Kálmán képviselő módosító javaslatáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatta Tóth Kálmán képviselő 
módosító javaslatát, mely szerint az előterjesztés mellékletét képező koncessziós 
szerződést érvénytelenítse a közgyűlés, új pályázattal 2018. július 1. napjától nyissák 
meg az élményfürdőt, úgy, hogy azt a DVG Zrt. üzemeltesse.  
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Pintér Attila, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
130/2018. (III.29.) határozata 

a dunaújvárosi élményfürdő újra nyitásához szükséges döntések 
meghozataláról, a vonatkozó beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 

kiválasztásáról, felhatalmazás szerződéskötésre 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dunaújvárosi élményfürdő 
koncesszió keretében történő üzemeltetésére vonatkozó beszerzési eljárást 
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a dunaújvárosi 

élményfürdő koncesszió keretében történő üzemeltetésére vonatkozó 
meghívásos beszerzési eljárásnak megfelelően a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt., az Uniszol-Létesítménygazdáslkodási Zrt., valamint a B+N 
Referencia Zrt. ajánlatát. 
A megjelölt cégek koncessziós díjra tett ajánlatai a következők: 
     a) DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.: 900.000.- Ft/hó+Áfa 
     b) Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. : 1.200.000.- Ft/hó+Áfa és 
     c) B+N Referencia Zrt.: 400.000.- Ft/hó+Áfa. 

  
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a koncessziós díjra tett ajánlatok 

alapján az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. (4025 Debrecen, Simonffy u. 
17-19.) mint az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevőt az eljárás 
nyertesének nyilvánítja 1.200.000.- Ft/hó+ Áfa koncessziós díj megajánlásával. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 3. pontjában megjelölt nyertes ajánlattevővel a határozat 1. 
mellékletét képező „Szolgáltatási koncessziós szerződés a dunaújvárosi 
élményfürdő üzemeltetésére és hasznosítására szolgáltatási koncesszió 
keretében” című szerződés megkötésére. 

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály a vezetője 
     Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                            követő 8 napon belül 
                          - a szerződés megkötésére: a határozat közlését követő 
                            30 napon belül 
 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az üzemeltetés kezdő időpontját 

az alábbiak szerint határozza meg: az átadás-átvétel napja, de legkésőbb 2018. 
június 1., mely átadás-átvételről szóló háromoldalú jegyzőkönyv (kivitelező DVG 
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Zrt., megrendelő önkormányzat és a nyertes ajánlattevő) a határozat 1. 
mellékletét képező szerződés 3. számú mellékletét képezi. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő:  az átadást-átvétel időpontját követően azonnal 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 53/2018. (I.25.) határozata 4. 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban 
meghatározott feladat ellátás kezdete a műszaki átadás-átvétel időpontja 
(kivitelező DVG Zrt., megrendelő önkormányzat és a nyertes ajánlattevő között), 
de legkésőbb 2018. június 1. napja.” 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                a polgármester 
              - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály a vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését  
                            követő 8 napon belül 
 


