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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. április 19-ei nyílt ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros településrendezési 
eszközeinek módosításának elindítására az Építők útja – Béke tér – Hunyadi J. u. – 
Vasmű út által határolt területén” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – 
mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – felvette és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

131/2018. (IV.19.) határozata 
„Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 

elindítására az Építők útja – Béke tér – Hunyadi J. u. – Vasmű út által határolt 
területén” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. április 19-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek 
módosításának elindítására az Építők útja – Béke tér – Hunyadi J. u. – Vasmű út által 
határolt területén” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 70. napirendjeként 
felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat CO2 kvóta vásárláshoz forrás 
biztosítására az Energo-Hőterm Kft. részére” című előterjesztést a nyílt ülés 
tárgysorozatába – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – felvette és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

132/2018. (IV.19.) határozata 
„Javaslat CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosítására az Energo-Hőterm Kft. 
részére” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. április 19-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosítására az 
Energo-Hőterm Kft. részére” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 71. 
napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Szolgáltató Kft. ügyvezetője megbízatása meghosszabbítására” című előterjesztést a 
nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

133/2018. (IV.19.) határozata 
„Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. ügyvezetője 

megbízatása meghosszabbítására” című előterjesztés 
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. április 19-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató 
Kft. ügyvezetője megbízatása meghosszabbítására” című előterjesztést a közgyűlés 
nyílt ülés 72. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 24. napirendi pontot 
a nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
levette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

134/2018. (IV.19.) határozata 
a nyílt ülés meghívója szerinti 24. napirendi pont levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. április 19-ei nyílt ülésének 
meghívó szerinti 24. napirendi pontját, mely „Javaslat Dunaújváros térfelügyeleti 
kamerarendszerének bővítése tárgyban közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás 
és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására”, 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 meghívója szerinti 40. napirendi pontot 
a nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
levette és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
135/2018. (IV.19.) határozata 

a nyílt ülés meghívója szerinti 40. napirendi pont levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. április 19-ei nyílt ülésének 
meghívó szerinti 40. napirendi pontját, mely „Javaslat a 2018/2019-es Ovi-Sport 
Program keretében pályázat benyújtására a Dunaújvárosi Óvoda Bóbita Tagóvodája 
vonatkozásában”, 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 meghívója szerinti 44. napirendi pontot 
a nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 9 fő (Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – levette és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
136/2018. (IV.19.) határozata 

a nyílt ülés meghívója szerinti 44. napirendi pont levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. április 19-ei nyílt ülésének 
meghívó szerinti a 44. napirendi pontját, mely „Javaslat a Dunaújvárosiak Életéért 
Közalapítvánnyal 2016. március 31-én létrejött támogatási szerződés 2. számú 
módosítására” 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 meghívója szerinti 31. napirendi pontot 
a nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
levette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

137/2018. (IV.19.) határozata 
a nyílt ülés meghívója szerinti 31. napirendi pont levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. április 19-ei nyílt ülésének 
meghívó szerinti 31. napirendi pontját, mely „Javaslat az Egyesített Szociális 
Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai Intézmény részére a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által előírt munkák fedeztének biztosítására”, 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 
11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
138/2018. (IV.19.) 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 2017. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
5. Javaslat Dunaújváros településszerkezeti tervéről szóló 299/2016. (V.19.) számú 

határozat módosítására 
 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

18/2016. (VI.17.) hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletének 
módosítására 

 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről 
szóló 22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
9. Javaslat a dunaújvárosi 730/423 és a 730/428 helyrajzi számú (Béke körút) 

ingatlanok átminősítésére és az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 
rendelet módosítására 

 
10. Javaslat az Élményfürdő próbaüzemeltetését végző társaság kijelölésére 
 
11. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program – TOP 

közfeladat ellátási szerződés alapján ellentételezésként átadott összeg 2017. IX-
XII. időszaki elszámolásának elfogadására és a 2017. évi ellentételezési 
keretösszeg megemelésére 
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12. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program – TOP 
közfeladat ellátási szerződés alapján 2018. évi ellentételezési keretösszeg 
megállapítására és a kapcsolódó forrás biztosítására 

 
13. Modern Városok Program keretében Dunaújvárosi elektromobilitási fejlesztés 

programjának kidolgozásával kapcsolatos döntések meghozatalára  
 
14. Javaslat a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 

kapcsolatos döntés meghozatalára, a Támogatási Szerződés 1. számú 
módosításának elfogadására 
 

15. Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztési program keretében 
bővítendő, felújítandó és korszerűsítendő Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 
Sportcsarnokának generáltervezői tevékenysége” tárgyú beszerzési eljárás 
lezárására, eredményhirdetésére 

 
16. Javaslat Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás keretén belül, a BMSK Zrt.-

vel a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésére 
megkötött megbízási szerződés 1. számú módosítására 

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

kivitelezési munkáinak elvégzése” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 

 
18. Javaslat a KEHOP-1.2.1. „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 

klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázaton való rézvételre és 
a kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírására 

 
19. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat 

megvalósítási szakasz szakértői kommunikációs feladatainak elindítására 
 

20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 
módosításának elfogadásáról 

 
21. Javaslat Nagyvenyim településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához adandó 

tájékoztatásra 
 
22. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 2. sz. módosítás 
(2018. január-március hónap) megkötésére 

 
23. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 1. sz. 
módosítására (2018. április-december hónap) megkötésére 

 
24. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálataira II. ütem tárgyában 

közbeszerzési eljárás indítására 
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25. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai II. ütem tárgyában induló 
közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának 
biztosítására 

 
26. Javaslat Dunaújváros területén járda felújítási, vízelvezetés megoldási, buszvárók 

cseréjének, buszöböl felújítási munkálataira 
 

27. Javaslat a Dunaújváros, Jókai u. 19. szám alatti önkormányzati épület felújítási 
munkáira  

 
28. Javaslat a Vasvári Pál Általános Iskola épületenergetikai felújításához kapcsolódó 

pótmunkák megrendelésére 
 
29. Javaslat a Dunaújváros-Pálhalma kerékpárút 355/2017. (XI.29.) Kormányrendelet 

által meghatározott szakasza üzemeltetésének átadására 
 
30. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény részére – 

minimumfeltételek biztosítás érdekében – többletforrás biztosítására 
 

31. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2017. évi tevékenységének 
értékelésére, az intézmény beszámolójának elfogadására 

 
32. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai Intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírására 
 

33. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet vezetésére, magasabb 
vezetői álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírására 

 
34. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ vezetésére, magasabb vezetői álláshely 

betöltésére irányuló pályázat kiírására 
 

35. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi 
Tankerületi Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítására 

 
36. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézmény-átszervezési javaslatainak 

(szakmai alapdokumentumok módosítása) véleményezésére 
 

37. Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum intézmény-átszervezési 
javaslatának (alapító okirat módosítása) véleményezésére 

 
38. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda intézménynél 1 fő óvodatitkár álláshely 

engedélyezésére 
 

39. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését 
követő 2017. évi költségvetési beszámoló elfogadására 

 
40. Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal kötendő 

támogatási szerződés megkötésére 
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41. Javaslat a Modern Művészetért Közalapítvány részére „20 éves a Kortárs 
Művészeti Intézet – ünnepi rendezvénysorozat”-ra nyújtott támogatás elszámolási 
határideje, valamint a támogatási szerződés módosítására 

 
42. Javaslat a „Dózsás Tanulókért és Tanáraikért” Alapítvánnyal kötött támogatási 

szerződés módosítására 
 
43. Javaslat a Dunaferr Art Alapítvány részére a Közművelődési pályázaton 

múzeumpedagógiai programra nyújtott támogatás elszámolási határideje, valamint 
a támogatási szerződés módosítására 

 
44. Javaslat a DUDIK Fesztivál támogatására és megbízási szerződés megkötésére a 

DVG Zrt.-vel 
 
45. Javaslat a Rockmaraton Fesztivál megrendezésére és támogatására  
 
46. Javaslat pentelei rendezvények támogatására 
 
47. Javaslat a 2018. évi „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” támogatására 
 
48. Javaslat a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására 
 
49. Javaslat a sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására – 2018. évre 
 
50. Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolója 

elfogadására, valamint a gazdasági társaság ügyvezető igazgatója és 
könyvvizsgálója személyének megválasztására 

 
51. Javaslat a DV N Zrt. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására 
 
52. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 

felelősségbiztosítási szerződéssel kapcsolatosan önkormányzati alkusz 
kiválasztására, a 2018. október 1-jétől szükséges vagyon- és felelősségbiztosítás 
megújítására 

 
53. Javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi helyi 

közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó elszámolás és a 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 

54. Javaslat a KNYKK Zrt. által működtetett 13-as jelű helyi buszjárat visszaállítására, 
a KNYKK Zrt. költségkimutatásának megismerésére 

 
55. Javaslat a Tömegsport telep üzemeltetésére vonatkozó szerződés 

felülvizsgálatára 
 
56. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat között fennálló haszonkölcsön szerződés 3. számú 
módosítására 
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57. Javaslat a dunaújvárosi 2976/36 és 2976/38 helyrajzi számon nyilvántartott kivett 
beépítetlen megnevezésű ingatlanok hasznosítására (Somogyvári Ákos kérelme) 

 
58. Javaslat a dunaújvárosi 87/4/A/41 és a 87/5/A/41 helyrajzi számon nyilvántartott, 

egyéb helyiség megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Október 23. tér 8. és 
9. szám alatt található ingatlanok hasznosítására (Regionális Térségfejlesztési Kft. 
kérelme) 

 
59. Javaslat a dunaújvárosi 2976/8, 2976/43 és 2976/44 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlanok 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 

 
60. Javaslat a dunaújvárosi 372/19 hrsz. alatt nyilvántartott – több művelési ággal 

érintett -, 109 ha 8.204 m2 nagyságú ingatlanból kialakítandó, 372/210 hrsz.-ú, 
kivett telephely megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Alsó Duna-parton 
található ingatlanrész értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 

 
61. Javaslat az ételláda elhelyezése feltételeinek megtárgyalásáról szóló 43/2018. 

(I.25.) határozat határidejének módosítására 
 
62.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi adóztatási 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 
63. Javaslat a 2017. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló 

ellenőrzési jelentés elfogadására 
 

64. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és Jogi 
Bizottsága új nem képviselő bizottsági tagjának megválasztására 

 
65. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottságában történő személycserére 
 

66. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására 
az Építők útja – Béke tér – Hunyadi J. u. – Vasmű út által határolt területén 

 
67. Javaslat CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosítására az Energo-Hőterm Kft. részére 

 
68. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. ügyvezetője 

megbízatása meghosszabbítására 
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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 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – biztosított és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

139/2018. (IV.19.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. április 19-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner 
Fruzsina, Szabó Zsolt) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

140/2018. (IV.19.) határozata 
a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés 1-4. napirendi pontjait zárt ülésen – 
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner 
Fruzsina, Szabó Zsolt) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

141/2018. (IV.19.) határozata 
a zárt ülés 1-4. napirendi pontjainak zárt ülésen való tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. április 19-ei zárt ülésének 
meghívó szerinti 1-4. napirendi pontjait zárt ülésen tárgyalja. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat tulajdonosi kölcsön biztosítására a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére” című előterjesztést zárt ülésen – mellette 
szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – tárgyalja és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
142/2018. (IV.19.) határozata 

„Javaslat tulajdonosi kölcsön biztosítására a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. részére”című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. április 19-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat tulajdonosi 
kölcsön biztosítására a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére” zárt ülés 
tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Szolgáltató Kft. tagi kölcsönszerződésének módosítására” című előterjesztést zárt 
ülésen – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – tárgyalja és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
143/2018. (IV.19.) határozata 

„Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. tagi 
kölcsönszerződésének módosítására”című napirend 

zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. április 19-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunaújvárosi 
Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. tagi kölcsönszerződésének módosítására” zárt ülés 
tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat jogi képviselő megbízására a 
Székesfehérvári Törvényszéken 22.G.40.015/2018. számon indult perben” című 
előterjesztést zárt ülésen – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – tárgyalja és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

144/2018. (IV.19.) határozata 
„Javaslat jogi képviselő megbízására a Székesfehérvári Törvényszéken 

22.G.40.015/2018. számon indult perben”című napirend 
zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. április 19-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat jogi képviselő 
megbízására a Székesfehérvári Törvényszéken 22.G.40.015/2018. számon indult 
perben” 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, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, 
Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

145/2018. (IV.19.) határozata 
a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. április 19-ei zárt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat a „Dunaújváros Díszpolgára” kitüntető cím adományozására 
 
2. Javaslat a pedagógus életpálya megbecsülését szolgáló díjak adományozására 
 
3. Javaslat a „Dunaújváros Ifjúságáért” díj adományozására 
 
4. Javaslat a „Dunaújváros Közbiztonságáért” díj adományozására 
 
5. Javaslat tulajdonosi kölcsön biztosítására a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 

részére 
 
6. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. tagi 

kölcsönszerződésének módosítására 
 

7. Javaslat jogi képviselő megbízására a Székesfehérvári Törvényszéken 
22.G.40.015/2018. számon indult perben 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
146/2018. (IV.19.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. április 19-ei zárt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – megválasztotta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

147/2018. (IV.19.) határozata 
a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés zárt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 9 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Barta 
Endre, Pintér Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner 
Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

148/2018. (IV.19.) határozata 
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

polgármesteri határozatokról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés 
két ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az 
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót 
elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést – 
mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Tóth 
Kálmán), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Gombos István, Pintér Attila), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

149/2018. (IV.19.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok határidő 
módosítását – mellette szavazott 9 fő (Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

              Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
             150/2018. (IV.19.) határozata 

             a lejárt határidejű közgyűlési határozat határidő módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
- a 18/2018. (I.25.) határozat 6. pontjának végrehajtási határidejét 2018. május 
17-ére módosítja.  

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az I. pontban jelzett határozatok 
tekintetében a jelentés II. részével nem érintett egyéb rendelkezéseit 
változatlan tartalommal hatályban tartja. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
151/2018. (IV.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az intézményi 

alulfinanszírozás tárgyában meghozott döntésről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. évi 
költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadását megalapozó 
előterjesztésben foglaltak alapján úgy határoz, hogy a tárgyévi költségvetés 
végrehajtása során keletkezett, a 4. mellékletben részletezett adatokkal szereplő 
intézményi alulfinanszírozások összegét az intézmények részére nem utalja ki.  
 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: Az intézmények részére történő kiközlésre: 2018. április 27. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő 
(Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

152/2018. (IV.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése 

végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, intézményi 
maradvány felhasználását megalapozó döntésről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. évi 
költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadását megalapozó 
előterjesztésben foglaltak alapján úgy határoz, hogy a 2017. évi beszámolóhoz 
kapcsolódóan az intézményi beszámolók 7/A. űrlapja szerint megállapított és a 
költségvetési zárszámadási rendelet 9.b. melléklete szerinti maradvány összegét 
jóváhagyja, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összeg felhasználását a 
kötelezettségvállalás jogcímének megfelelő kiemelt előirányzaton felhasználni 
engedélyezi  valamint a szabad maradvány összegét az intézményektől elvonja és 
az intézmények évközi többletkiadásainak finanszírozásához, a 2018. évi 
költségvetési rendelet 5.b. mellékletében az intézményi tartalék előirányzat sor javára 
25.209.764 Ft összegben számolja el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: Az intézmények részére történő kiközlésre:  2018. április 27. 

A maradvány elvonás pénzügyi rendezésére:  2018. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő 
(Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

153/2018. (IV.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése 

végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, intézményi 
maradvánnyal nem fedezett, kötelezettségvállalás fedezetét biztosító döntésről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. évi 
költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadását megalapozó 
előterjesztésben foglaltak alapján úgy határoz, hogy  

- az Útkeresés segítő szolgálat részére 2017. évi kötelezettségvállalásaira és a ki 
nem utalt intézményfinanszírozásra tekintettel 5.122.429 Ft összegben 
finanszírozás kiutalását hagyja jóvá, 

- a Gazdasági Ellátó Szervezet részére 2017. évi kötelezettségvállalásaira és a ki 
nem utalt intézményfinanszírozásra tekintettel 37.549.423 Ft összegben 
finanszírozás kiutalását hagyja jóvá, mely összeggel az intézmények 2018. évi 
költségvetését megnöveli. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: Az intézmények részére történő kiközlésre:  2018. április 27. 

A pótfinanszírozás kiutalására:  2018. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő 
(Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

154/2018. (IV.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése 

végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az önkormányzati 
maradvány felhasználáshoz kapcsolódó döntésről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy 
a 2017. évi beszámolóhoz kapcsolódóan a beszámoló 7/A. űrlapja szerint 
megállapított és a költségvetési zárszámadási rendelet 9.a. melléklete szerinti 
szabad maradványösszegét az önkormányzat évközi likviditási tartalékaként és a 
2019. évi tartalék céljára a 2018. évi költségvetési rendelet 5.b. mellékletében 
létrehozott új soron, „évközi likviditási tartalék és  2019. évi tartalék előirányzat” 
elnevezésű sor javára  875.112.472 Ft összegben számolja el. 
 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:  - A soron következő költségvetési rendelet módosítás 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a V. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő 
(Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
155/2018. (IV.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, 

egyes mérlegtételek rendezésére irányuló döntések 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlése megismerte és elfogadja az 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi beszámoló részét 
képező mérlegét 51.529.034 E Ft főösszeggel és jóváhagyja a mérlegben 
szereplő, év végi értékeléssel korrigált követelésállományban nyilvántartott, 5 évet 
meghaladó, az analitikus kimutatásban részletezett 7 jogcímen, 0 Ft összegű 
követelés kivezetését a 2018. évi nyitó állományból. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlése megismerte és elfogadja a 

Polgármesteri hivatal 2017. évi beszámoló részét képező mérlegét 77.425 E Ft 
főösszeggel és jóváhagyja a mérlegben szereplő, év végi értékeléssel korrigált 
követelésállományban nyilvántartott, 5 évet meghaladó, 5 jogcímen, 0 Ft összegű 
követelés kivezetését a 2018. évi nyitó állományból. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                            a polgármester és a jegyző 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: A  2018. I. negyedéves mérlegkészítés időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VI. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő 
(Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
156/2018. (IV.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkományzata 2017. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódóan a helyi 

önkormányzati költségvetési szerv belső kontrollrendszerének működéséről 
tett 2017. évi vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a zárszámadási rendelet 

tervezethez 1. függelékben csatolt, a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti, a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszerének minőségéről szóló vezetői nyilatkozatokat megismerte és 
a mellékletek szerint jóváhagyja: 

 
- 1. melléklet Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
- 2. melléklet Dunaújvárosi Óvoda 
- 3. melléklet Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet 

                              Idősek Otthonai 
- 4. melléklet Egészségmegőrzési Központ 
- 5. melléklet ÚTKERESÉS Segítő Szolgálat 
- 6. melléklet Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
- 7. melléklet Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
- 8. melléklet Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
- 9. melléklet Intercisa Múzeum 
- 10. melléklet József Attila Könyvtár Dunaújváros 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
Határidő:  2018. április 19.   

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozatot küldje meg az 1. pontban felsorolt intézmények vezetői 
részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2018. május 7. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner 
Fruzsina, Szabó Zsolt) – megalkotta a 6/2018. (IV.20.) önkormányzati rendeletet. 



32 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
megalkotta a 7/2018. (IV.20.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Lőrinczi 
Konrád), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
157/2018. (IV.19.) határozata 

Dunaújváros településszerkezeti tervéről szóló 
299/2016. (V.19.) határozat módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja – 299/2016. (V.19.) 
határozatával elfogadott – Dunaújváros Településszerkezeti Tervének módosítását 
azzal, hogy  
 
A) az eredeti 1.b melléklet Védelmi és korlátozási tervlap helyébe a jelen határozat 

1. sz. mellékletét képező, a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe 
foglalt tervlap kerüljön. 

 
B) a 2.4. fejezetben a Helyi védelem című eredeti fejezetrész a jelen határozat 2. 

sz. mellékletét képező szöveg kerüljön. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
        a vagyonkezelési osztály vezetője 
        a humán szolgáltatási osztály vezetője 
        a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő: 2026. május 19. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
megalkotta a 8/2018. (IV.20.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
megalkotta a 9/2018. (IV.20.) önkormányzati rendeletet. 



36 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó 
Zsolt) – megalkotta a 10/2018. (IV.20.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

158/2018. (IV.19.) határozata 
a dunaújvárosi 730/423 és a 730/428 helyrajzi számú (Béke körút) ingatlanok 

átminősítéséről és az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 
rendelet módosítására 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz miszerint a 730/423 
helyrajzi számú „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlan művelési ágát 
„kivett közterület”, míg a 730/428 helyrajzi számú „kivett építési terület” művelési 
ágú ingatlan művelési ágát „kivett út”-ra változtatja, mely átminősítés az 
ingatlanok forgalomképességét is megváltoztatja, forgalomképtelenek lesznek. 

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

közlésére, továbbá az ingatlanok átminősítéséhez szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
        követő 8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, 
Cserni Béla), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
megalkotta a 11/2018. (IV.20.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

159/2018. (IV.19.) határozata  
a dunaújvárosi Élményfürdő próbaüzemeltetéséről, 

a DVG Zrt. közreműködésével 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 

önkormányzat tulajdonát képező, dunaújvárosi 325/6 hrsz.-ú, természetben 
2400 Dunaújváros, Építők útja 7/A. szám alatti található, kivett élményfürdő, 
gyógyászat megjelölésű Élményfürdő-komplexum próbaüzemeltetésével a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t (továbbiakban: DVG Zrt.) bízza meg 2018. 
április 1. napjától 2018. május 31. napjáig tartó időtartamra, 23.149.560,- 
Ft+Áfa/hó, azaz bruttó 29.400.000,- Ft/hó üzemeltetési díjért, jelen határozat 
mellékletét képező üzemeltetetési szerződésben foglaltak szerint. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

DVG Zrt. által előkészített, az 1. pontban meghatározott munka elvégzésére 
vonatozó üzemeltetetési szerződés aláírására azzal, hogy a Városüzemeltetési 
és Beruházási Osztály teljesítés igazolását követően fizeti meg Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata az üzemeltetetési díjat a DVG Zrt.-nek 30 
napon belül.  

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 14. Vagyongazdálkodási feladatok dologi 
kiadások soron megtervezett Élményfürdő üzemeltetése elnevezésű előirányzat 
terhére bruttó 58.800.000,- Ft összegben forrást biztosít. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8  napon belül 

               - az üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
                          közlését követő 30 napon belül 
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5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 
3. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
160/2018. (IV.19.) határozata 

a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP 
közfeladat ellátási szerződés alapján ellentételezésként átadott összeg 

2017. IX-XII. időszaki elszámolásának elfogadására és 
a 2017. évi ellentételezési keretösszeg megemelésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Vasmű u. 41. Irodaház 

Kft.-vel 2016. szeptember 1-jén megkötött, és 2017. szeptember 12-én, 
valamint 2017. november 21-én módosított közfeladat ellátási szerződésben 
rögzített feladatok ellátása ellentételezésére átadott pénzösszegről történő, 
2017. IX-XII. hónap időszakra vonatkozó elszámolását. 

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

pontjában meghatározott szerződésben rögzített feladatok ellátása 
ellentételezésére meghatározott 2017. évi ellentételezési keretösszeg 
megemeléséhez, valamint ennek értelmében jelen határozat 1. pontjában 
megjelölt szerződés 6. pontjának módosításához. 

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

meghatározott szerződésben rögzített keretösszeg növelésére 7.146.569,- Ft-ot 
biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetése 5. melléklet 23.4. Modern Városok Program/ 5. Egyéb kiadások 
során átcsoportosítás útján az 5. melléklet 5.b. melléklet 25. Felhalmozási 
tartalékok/25.1 Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész tartalék sor terhére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
              - a határozat közléséért:  
                a polgármester 
Határidő: 2018. április 27. 

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

határozat 2. pontjában meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor mányzatának 2018. évi költségvetés 
módosításakor vegye figyelembe, valamint a kötelezett ségvállalás 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                a jegyző 
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              - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
              - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
           a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  

Határidő: - a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
          - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 
                 a szerződés aláírásával egy időben 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

161/2018. (IV.19.) határozata 
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére az MVP-TOP közfeladat ellátási 

szerződés alapján 2018. évi ellentételezési keretösszeg megállapításáról és 
a kapcsolódó forrás biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel 

2016. szeptember 1-jén megkötött, majd 2017. szeptember 12-én, illetve 2017. 
november 21-én módosított közfeladat ellátási szerződésben rögzített feladatok 
ellátása ellentételezésére 120.000,000,- Ft keretösszeget határoz meg a 2018. 
évi munkaterv alapján, valamint ennek értelmében hozzájárul a szerződés 6. 
pontjának módosításához a határozat mellékletét képező szerződés szerint, a 
2017. évre jóváhagyott ellentételezési keretösszeg figyelembe vételével. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat mellékletét képező közfeladat ellátási szerződés IV. 
módosítását írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 

                     - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: a szerződésmódosítás aláírására: 2018. május 11. 

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

meghatározott keretösszegre Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2018. évi költségvetése 5. melléklet 23.4. Modern Városok Program/ 5. Egyéb 
kiadások során bruttó 50.000.000,- Ft-ot biztosít. A fennmaradó bruttó 
70.000.000,- Ft-ra a fedezetet átcsoportosítás útján biztosítja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése 5. melléklet 5.b. 
melléklet 25. Felhalmozási tartalékok/25.1 Pályázati tevékenység, felkészítés, 
önrész tartalék sorról. 

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

határozat 2. pontjában meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés 
módosításakor vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításban való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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                - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: - a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

162/2018. (IV.19.) határozata 
Modern Városok Program keretében Dunaújvárosi elektromobilitási fejlesztés 

programjának kidolgozásával kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program 
keretében, a „ Dunaújvárosi elektromobilitási fejlesztés programjának 
kidolgozásához kapcsolódó feladatok” című projekt előkészítésének 
megvalósítása érdekében együttműködési megállapodást kössön a DV N Zrt.-
vel (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) és a Dunaújvárosi Egyetemmel (2400 
Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/a.), jelen határozat 1. sz. mellékletét képező 
együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

         a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: a közlésre 2018. április 27. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program 
keretében, a „ Dunaújvárosi elektromobilitási fejlesztés programjának 
kidolgozásához kapcsolódó feladatok” című projektben projekt előkészítésével 
kapcsolatos feladatok ellátásával a DV N Zrt.-t (2400 Dunaújváros, Városháza 
tér 1.) bízza meg, jelen határozat 2. sz. mellékletét képező megbízási 
szerződésben foglaltaknak megfelelően, 32.244.095,-Ft, + ÁFA, összesen bruttó 
40.950.000,- Ft, azaz negyvenmillió-kilencszázötvenezer forint megbízási díjért. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

      a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: a közlésre 2018. április 27. 
 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program 
keretében, a „ Dunaújvárosi elektromobilitási fejlesztés programjának 
kidolgozásához kapcsolódó feladatok” című projektben projekt előkészítésével 
kapcsolatos feladatok ellátásával a Dunaújvárosi Egyetemet (2400 
Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/a.) bízza meg, jelen határozat 3. sz. 
mellékletét képező megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően, 
46.496.063,- Ft, + ÁFA, összesen bruttó 59.050.000,- Ft, azaz 
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ötvenkilencmillió-ötvenezer forint megbízási díjért. 
 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
      a polgármester 

               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a főépítész, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: a közlésre 2018. április 27. 
 

4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 
1. pontban megjelölt együttműködési megállapodás, és a 2., 3. pontban 
megjelölt megbízási szerződések aláírására, a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételére, a pénzügyi teljesítésre. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                  költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő:  a szerződés megkötésére: 2018. május 4.  

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

jelen határozat 2. sz. mellékletét képező szerződés szerinti összeg: bruttó 
40.950.000,- Ft összeg jelen projekt megvalósítására nyújtott vissza nem 
térítendő támogatásból történő kiegyenlítéséhez.  

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
                  a polgármester 
                - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                  költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő:  a számla kiállításának időpontja 

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

jelen határozat 3. sz. mellékletét képező szerződés szerinti összeg: bruttó 
59.050.000,- Ft összeg jelen projekt megvalósítására nyújtott vissza nem 
térítendő támogatásból történő kiegyenlítéséhez.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő: a számla kiállításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
163/2018. (IV.19.) határozata 

a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos 
döntés meghozatalára, a Támogatási Szerződés 

1. számú módosításának elfogadására 
 
1.  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 

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

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 782/2017.(XII.14.) határozatával 

elfogadta azt a célt, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
1. pontban részletezettek alapján, a 2017. évi forrás szerinti 1.993.024.000,- Ft 
támogatásban részesüljön a „dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás 
megvalósítása” érdekében. Ennek érdekében a Támogatási Szerződés 
2017.12.15-én aláírásra került. A Támogatási forrás 1. részlete, 500.000.000,- 
Ft 2017. december 28. napján az önkormányzat részére egy összegben 
kifizetésre került. 

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

célt, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban 
szereplő 2018. évi forrás szerinti keretösszegű - a tranzakciós illetékkel 
csökkentett 1.993.024.000,- Ft támogatásban részesüljön a „dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia beruházás megvalósítása” érdekében.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a 

határozat mellékletében szereplő támogatási szerződés 1. számú módosítását 
és annak feltételeit. A Támogatási Szerződés 1. számú módosításával a 
Beruházás jelen rendelkezésre álló forrása mindösszesen 3.986.048.000,- Ft 
lesz.  

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási szerződés 1. számú módosítás tervezet aláírására és utasítja, hogy 
gondoskodjon a követelés nyilvántartásba vételéről. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: - határozat közlésére: 2018. április 27. 
     - a szerződés megkötésére: 2018. május 31. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2018. 

évi költségvetésbenszereplő az 1-4. pontban részletezettek mellett, a 2019. évi 
költségvetés tervezésénél az 1. pont szerint részletezett 1994,05 millió forintos 
2019. évi forrás összegét vegye figyelembe. 

  
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  

      a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés összeállításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

164/2018. (IV.19.) határozata 
a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztési program keretében bővítendő, 

felújítandó és korszerűsítendő Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 
Sportcsarnokának generáltervezői tevékenysége” tárgyú beszerzési eljárás 

lezárásáról, eredményhirdetéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 124/2018 (II.15.) határozatával 
döntött arról, hogy a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztési program 
keretében bővítendő, felújítandó és korszerűsítendő Dunaújvárosi Kézilabda 
Akadémia Sportcsarnokának generáltervezői tevékenysége” tárgyban 
beszerzési eljárást lefolytatását határozta el a közbeszerzésről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 111. § r) pontja alapján és három gazdasági szereplőt kért fel 
ajánlattételre. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az 1. pont 

szerinti beszerzési eljárás eredményes. 
  

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a beszerzési eljárás lefolytatását 
követően megállapítja, hogy az eljárás nyertes ajánlattevője Óbuda Építész 
Stúdió Kft. (székhelye: 1033 Budapest, Hévizi út 3/A.) nettó 63.850.000,- Ft 
+ÁFA, azaz bruttó 81.089.500,- Ft összegű vállalkozói díjat tartalmazó 
ajánlatával. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a beszerzési eljárás lefolytatását 

követően támogatja a szerződés megkötését az Óbuda Építész Stúdió Kft. 
(székhelye: 1033 Budapest, Hévizi út 3/A.) ajánlattevővel tekintettel arra, hogy ő 
tette a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt beszerzési 

eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján az Óbuda Építész Stúdió Kft. 
(székhelye: 1033 Budapest, Hévizi út 3/A.), mint a legkedvezőbb érvényes 
ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és 
felhatalmazza a Polgármestert -a jelen határozat mellékletét képező- 
kapcsolódó szerződés és annak dokumentumainak aláírására.  

 
6.   A nyertes ajánlat nettó 63.850.000,- Ft +ÁFA, azaz bruttó 81.089.500,- Ft, 

melynek fedezete Dunaújváros MJV Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
rendeletének 7a melléklet/ 23.2. során rendelkezésre áll.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
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              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály 
                                    osztályvezetője 

                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a szerződés aláírására: 2018. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
165/2018. (IV.19.) határozata 

a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás keretén belül, a BMSK Zrt.-vel 
a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésére 

megkötött megbízási szerződés 1. számú módosításáról 
 
1. Magyarország Kormánya a 265/2017. (IX.5.) Kormányrendelet 4. §-ban a 

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

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 631/2017. (IX.28.) határozatával 

elfogadta a határozat mellékletében szereplő felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói tevékenység végzésére a megbízási szerződést. A BMSK Zrt.-
vel a szerződés 2017. 10.13-án került aláírásra. 

 
3. A BMSK Zrt. 2017. február 27-én a szerződés módosítását kezdeményezte és 

megküldte a szerződés dokumentumait elfogadásra. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a 

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

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
4. pontban meghatározott megbízási szerződés 1. sz. módosításának 
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: 2018. április 27. 
     - a szerződés megkötésére: 2018. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
166/2018. (IV.19.) határozata 

a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem 
kivitelezési munkáinak elvégzése” tárgyú feltételes 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 655/2017. (X.19.) határozatával 

döntött a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem 
kivitelezési munkáinak elvégzése” tárgyú Kbt. Harmadik rész 113.§ (5) 
bekezdés szerinti hirdetmény közzétételével induló nyílt feltételes 
közbeszerzési eljárás megindításáról.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az 1. pontban 

megjelölt határozatában az eljárás becsült értékét nettó 637.137.658,- Ft + 
ÁFA, összesen bruttó 809.164.826,- Ft-ban határozta meg, melyből a hiányzó 
bruttó 373.252.722,- Ft-ra a közbeszerzés megindításakor még nem volt 
fedezet a támogatási forrásból, ezért az önkormányzat erre az összegre saját 
forrást különített el. A támogatási szerződés 2. számú módosítása megtörtént 
és 2018.03.09-én aláírásra került. A támogatási összeg szerződés szerint a 
2017. és 2018. évi forrással együtt mindösszesen bruttó 1.396.512.000,- Ft, így 
a teljes fedezet rendelkezésre áll.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy az Innobuild Kft. (1223 Budapest, 
Nagytétényi út 190. 1. em. 2.) ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, a P-R 2017 Konzorcium közös ajánlattevők 
(Pharos 95 Sportpályaépítő Kft., 2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26. és 
Renalpin Kft., 1051 Budapest, Vigadó tér 3. 1. lph. 3/3.), ajánlata érvényes.  

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, a közbeszerzési eljárás eredményes.  
 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevői a P-R 2017 Konzorcium közös ajánlattevői (Pharos 95 
Sportpályaépítő Kft., 2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26. és Renalpin Kft., 
1051 Budapest, Vigadó tér 3. 1. lph. 3/3.), nettó 775.651.344,- Ft (tartalékkeret 
nélkül) összegű vállalkozói díjat tartalmazó ajánlatukkal.  
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7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően támogatja a szerződés megkötését a P-R 2017 
Konzorcium közös ajánlattevővel (Pharos 95 Sportpályaépítő Kft., 2336 
Dunavarsány, 510-es Fő út 26. és Renalpin Kft., 1051 Budapest, Vigadó tér 3. 
1. lph. 3/3.), tekintettel arra, hogy ő tette a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. 

 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt 

közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a P-R 2017 
Konzorcium közös ajánlattevő (Pharos 95 Sportpályaépítő Kft., 2336 
Dunavarsány, 510-es Fő út 26. és Renalpin Kft., 1051 Budapest, Vigadó tér 3. 
1. lph. 3/3.), mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági 
szervezetet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert -a jelen 
határozat mellékletét képező- kapcsolódó szerződés és annak 
dokumentumainak aláírására.  

 
9.  A nyertes ajánlat tartalékkeret nélküli összege nettó 775.651.344,- Ft +Áfa, 

összesen bruttó 985.077.207,- Ft, melynek fedezete Dunaújváros MJV 
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 5/2018. (II.16.) rendeletének 7a melléklet/ 23.2. során rendelkezésre áll.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő: - a szerződés aláírására: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezését követő 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
167/2018. (IV.19.) határozata 

a KEHOP-1.2.1. „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázaton való 
részvételről és a kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson 
be a KEHOP-1.2.1. „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” c. pályázati felhívásra, valamint 
elhatározza a kapcsolódó pályázati projekt végrehajtását. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást 
kössön a Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvánnyal az 1.) pontban megjelölt 
pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtása, valamint a támogatási 
kérelem pozitív elbírálása esetén a projekt megvalósítása érdekében. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban megjelölt pályázati felhívásban, illetve a pályázati 
útmutatókban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő 
konzorciumi megállapodást és kérelem benyújtásához és a projekt 
előkészítéséhez szükséges dokumentumokat aláírja, valamint a projekt 
megvalósításához szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
      - a határozat közléséért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  a pályázat benyújtására: 2018. május 1., de legkésőbb a 
                 mindenkor érvényes pályázati felhívásban megjelölt határidő 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

168/2018. (IV.19.) határozata 
a TOP-6.9.2-16 “Helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat 

megvalósítási szakasz megvalósítási szakasz szakértői 
kommunikációs feladatainak elindításáról 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást tegyen 
közzé a TOP-6.9.2-16 „Helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat 
keretében megvalósítani tervezett szakértői kommunikációs feladatok 
elvégzésére, mint Közösségi felmérésre, Közösségi beszélgetésekre és interjúk 
lebonyolítására, valamint Helyi Cselevési Terv elkészítésére. 

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

ajánlattételi felhívásra az alábbi gazdasági szereplőket hívja meg: 
 

Aapril Kommunikációs Kft. 
1056 Budapest, Váci utca 65. tt8 
Németh Bálint, ügyvezető igazgató 
nemeth.balint@aapril.hu 
 
Pozitív Externália Tanácsadó és Projektfejlesztő Kft. 
1173 Budapest, Akácvirág utca 28. III. em. 10. 
Mészáros György, ügyvezető igazgató 
meszaros@externalia.hu  
 
DFT-Hungária Zrt. 
1052 Budapest, Semmelweis utca 25. 
Pablényi Attila, vezérigazgató 
attila.pablenyi@dft.hu 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

      a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2018. április 24. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt szakértői 
kommunikációs feladatok költségei vonatkozásában 11 millió Ft 
előfinanszírozást biztosítson Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2018.évi költségvetése terhére. 
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4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az 1. pontban 
szereplő feladat végrehajtásához szükséges önkormányzati forrás a 2018. évi 
költségvetés “5.b melléklet 23.3 Top programok dologi kiadások soron” TOP 
programok előkészítési feladatai néven biztosított. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

      a polgármester 
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 

    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2018. április 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, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távo lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
169/2018. (IV.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Integrált Területi Program módosításának elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja az 

előterjesztés mellékletét képező, Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált 
Területi Program módosított változatát. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy döntéséről a Nemzetgazdasági Minisztériumot, illetve a regionális 
fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkárt tájékoztassa a 
dokumentum végső jóváhagyása érdekében. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

               a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
             - a határozat közléséért: 
               a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a határozat megküldésére: 2018. április 27. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
170/2018. (IV.19.) határozata 

Nagyvenyim településrendezési eszközeinek 
felülvizsgálatához adandó tájékoztatásról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagyvenyim településrendezési 

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

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatja Rácalmás 

Önkormányzatát, hogy a településrendezési eszközeinek felülvizsgálata során 
vegye figyelembe Dunaújváros településszerkezeti tervét, mely a 
https://dunaujvaros.hu/dunaujvaros megyei jogu varos kozigazgatasi 
teruletenek rendezesi terve weboldalon megtalálható. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 

határozat közlésére Nagyvenyim polgármesterével.  
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és  környezetvédelmi osztályvezető 
Határidő: 2018. április 27. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

171/2018. (IV.19.) határozata 
a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási szerződés /2018.január-március/ 2. sz. módosítás megkötéséről 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zártkörű Részvénytársaság által 2018. január 4-én megkötött a 2018. január-
március hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés 2. számú módosítását a 
III. során szereplő előirányzat 95.459.053 Ft emelésével, jóváhagyja. 

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

Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 5b. Tartalékok című mellékletének 
„Általános tartalék” előirányzat sorából történő átcsoportosítás útján biztosítja, a 
költségvetés 5. számú melléklet 4. „Környezet-egészségügy” 3. dologi kiadások 
elnevezésű sorra 95.459.053 Ft összegben. 

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

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-vel 2018. január-március hónapra szóló szolgáltatási 
keretszerződés 2. számú módosítását írja alá, továbbá jelen határozat alapján 
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos 
pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  2018. április 27. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2018. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye 
figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

               a jegyző 
             - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
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             - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének 
                        előkészítéséért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő: - a 2018. évi költségvetés soron következő módosítása 
               - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés 
                          aláírásával egyidőben 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

172/2018. (IV.19.) határozata 
Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási szerződés /2018. április-december hónap/ 1. számú 
módosításáról 

 
1)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zártkörű Részvénytársaság által 2018. február 28-án megkötött, a 2018. április-
december hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés 1. számú módosítását, 
a XVII. soron szereplő előirányzat emelését jóváhagyja. 

 
2)  Az 1. pontban szereplő XVII. (közkifolyók üzemeltetése) sort érintő 15.436.038 

Ft-tal történő emeléshez a fedezet Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
5/2018.(II.16.) rendelet 5. mellékletének 3. számú „Vízgazdálkodás és 
vízkárelhárítás” 3. dologi kiadások előirányzat során biztosított. 

 
3)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal 2018. április-december hónapra szóló szolgáltatási 
keretszerződés 1 sz. módosítását aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért:  
                a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Határidő: 2018. április 27. 
 

4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2018. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

173/2018. (IV.19.) határozata 
a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai II. ütem tárgyában 

közbeszerzési eljárás indításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosi szennyvíztisztító 
telep felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 115. § bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
lefolytatását határozza el, és az alábbi öt gazdasági szereplőt kéri fel árajánlat 
megtételére a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt 
tartalommal. 

 
a) Brivi-Szer Acélszerkezet-gyártó és Szolgáltató Kft. 

Székhely: 2428 Kisapostag, Hársfa Köz 1. 
Adószám: 13959605-2-07 
E-mail: info@brivi-szer.hu 

 
b) Dominik és Szép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 Székhely: 1032 Budapest, Föld utca 51. földszint 2. 
Adószám:13082396-2-41 
E-mail:domiautoalk@gmail.com 
 

c) Sivák és Társa Kereskedelmi és Építőipari Kft. 
Székhely: 2400 Dunaújváros, Deák Ferenc utca 3. 2. em. 2. 
Adószám: 13165989-2-07 
E-mail:sivakkft@invitel.hu 

 
d) AQUA PIPE THERM Kft. 

Székhely: 1156 Budapest, Sárfű utca 3. Fszt. 1/A. 
Adószám:25410176-2-42 
E-mail:aquapipetherm@gmail.com 

 
e) DIB Dunai Ipari Búvár Kft. 

Székhely: 2400 Dunaújváros, Magyar út 106/b 
Adószám:13033419-2-07 
E-mail: dibkft@gmail.com 
 

2.   A 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) rendeletének 7/b. melléklet/2. Önkormányzati 
felújítási kiadások/1. Önkormányzati felújításokhoz kapcsolódó felújítások/5. 
Viziközmű-szolgáltatás/Városüzemeltetési és Városfejlesztési osztály/10. 
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szennyvíztisztító telep felújítása II. ütem során nettó 300 millió Ft + ÁFA 
összegben biztosított.  

 
3.  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: 2018. április 25. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
174/2018. (IV.19.) határozata 

a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában induló 
közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység 

ellátásának biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosi szennyvíztisztító 
telep felújítása II. ütem” tárgyában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 115. § bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását 
határozta el, mely eljárás eredményként létrejövő szerződés teljesítéséhez a 
szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátására az alábbi négy gazdasági 
szereplőt kéri fel árajánlat megtételére a jelen határozat mellékletét képező 
ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a) Név: Baráth Gellért egyéni vállalkozó 

Székhely: 2400 Dunaújváros, tanyák 1062  
Adószám: 68294061-1-27 
e-mail: barathgellert@gmail.com 
 

b) Név: Vbau-Ing Mérnöki Bt. 
Székhely: 2421 Nagyvenyim, Földvári út 75. 
Adószám: 22048875-2-07 
e-mail: v.bau.ing@gmail.com  
 

c) Név:HÁZ PLUSZ Építőipari, Fővállalkozó és Tervező Kft. 
Székhely: 2316 Tököl, Szentmiklósi út 38. 
Adószám: 12214798-2-13 
e-mail: hazplusz@invitel.hu 
 

d) Név: Benibor 2007 Kft. 
Székhely: 2459 Rácalmás, Hold u. 4. 
Adószám: 14115066-2-07 
e-mail: gtimar@tolna.net 

 
2.  A 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
5/2018. (II.16.) rendeletének 7/b. melléklet/2. Önkormányzati felújítási 
kiadások/1. Önkormányzati felújításokhoz kapcsolódó felújítások/5. Viziközmű-
szolgáltatás/Városüzemeltetési és Városfejlesztési osztály/12. műszaki ellenőr 
során bruttó 5 millió Ft összegben fedezetet biztosít. 
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3.  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: 2018. április 25. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
175/2018. (IV.19.) határozata 

Dunaújváros területén járda felújítási, vízelvezetés megoldási, 
buszvárók cseréjének, buszöböl felújítási munkálataira 

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

területén járda felújítási, vízelvezetés megoldási, buszvárók cseréjének, 
buszöböl felújítási  munkáit (Kallós D. u. 14. számtól a Dózsa Gy. úti 
gyalogátkelőhely között lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, 
Építők útja 2-6. sz. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, 
József A. u. páros oldalán lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő 
burkolattal, Római krt. 9/c-d. sz. előtti zöldterület térkövezése és új víznyelő 
beépítése, Budai N. A. út (Linde csatlakozás) előtt lévő vízelvezetés kialakítási 
munkái, Papírgyári út 26. sz. előtt és szemben lévő fedett buszváró pavilonok 
cseréje, Nagyvenyim felé vezető úton fedett buszváró pavilon cseréje, Vasmű 
út – Ady E. utcai térkő burkolatú buszöböl felújítása térkő burkolattal, Tavasz u. 
14–24. sz. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal) bruttó 
72.854.748,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

József A. u. páros oldalán lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal 
fedezetét bruttó 19.324.804,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 5.b. mellékletében „Nem nevesített városüzemeltetési és 
városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Kallós D. u. 14. számtól a Dózsa Gy. úti gyalogátkelőhely között lévő aszfalt 
burkolatú járda felújítása térkő burkolattal fedezetét egyrészt Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a „2. Városüzemeltetési feladatok” 
alcím alatt szereplő „2.10. Kallós D. u. járda felújítása térkő burkolattal 3. ütem” 
sorában megjelölt 8.066.000,-Ft előirányzat, másrészt a rendelet 7.a. 
mellékletében a „2. Városüzemeltetés” alcím alatt szereplő „2.15. Bocskai u. 
belső udvar parkoló tervezés” sorából átcsoportosításra kerülő 1.165.163,- Ft 
biztosítja. 

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

Építők útja 2-6. sz. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal 
fedezetét egyrészt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 
2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. 
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(II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a 
„2. Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő „2.9. Építők útja 2-6. járda 
felújítása térkő burkolattal” sorában megjelölt 4.987.000,- Ft előirányzat, 
másrészt a rendelet 7.a. mellékletében a „2. Városüzemeltetés” alcím alatt 
szereplő 2.15. „Bocskai u. belső udvar parkoló tervezés” sorából 
átcsoportosításra kerülő 757.060,-Ft biztosítja. 

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

Római krt. 9/c-d. sz. előtti zöldterület térkövezése és új víznyelő beépítése 
fedezetét bruttó 4.373.696,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.a. mellékletében a „3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás” alcím alatt 
szereplő „3.5. Római krt. 9. c-d. vízelvezetés megoldása” sorában jóváhagyott 
előirányzat biztosítja. 

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

Budai N. A. út (Linde csatlakozás) előtt lévő vízelvezetés kialakítási munkái 
fedezetét bruttó 1.827.859,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.a. mellékletében a „3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás” alcím alatt 
szereplő „3.4. Budai N. A. úton vízelvezetés megoldása” sorában jóváhagyott 
előirányzat biztosítja. 

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

Papírgyári út 26. sz. előtt és szemben lévő fedett buszváró pavilonok cseréje 
fedezetét bruttó 4.649.480,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.a. mellékletében a „1. Városfejlesztés és- rendezés” alcím alatt 
szereplő „1.2. Fedett buszváró pavilonok kihelyezése” sorában jóváhagyott 
előirányzat biztosítja. 

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

Nagyvenyim felé vezető úton fedett buszváró pavilon cseréje fedezetét bruttó 
2.332.741,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. 
(II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.a. mellékletében a 
„1. Városfejlesztés és- rendezés” alcím alatt szereplő „1.2. Fedett buszváró 
pavilonok kihelyezése” sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 

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

Vasmű út – Ady E. utcai térkő burkolatú buszöböl felújítása térkő burkolattal 
fedezetét bruttó 13.517.044,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.b. mellékletében a „1. Városfejlesztés és- rendezés” alcím alatt 
szereplő „1.15. Buszöblök felújítása” sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 
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10. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 
Tavasz u. 14–24. sz. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal 
fedezetét bruttó 11.853.901,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 5.b. mellékletében „Nem nevesített városüzemeltetési és 
városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

 
11. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
     Határidő: 2018. április 27. 
 

12. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze 
el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

      a jegyző 
  - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
    közreműködésért: 

      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
    - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
     Határidő:  - a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
                - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2018. április 27. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
176/2018. (IV.19.) határozata 

a Dunaújváros, Jókai u. 19. sz. alatti önkormányzati épület felújítási munkáiról 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros, 

Jókai u. 19. sz. alatti önkormányzati épület felújítási munkáit bruttó 24.974.695,- 
Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti. 

 
2.)  Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete 7.b. 
mellékletében szereplő „1.20. Iskolák felújítása” sorából átcsoportosított összeg 
biztosítja, mely összeg a rendelet 7.b. melléklet „Városfejlesztés- és rendezés” 
cím alatt „Jókai u. 19. sz. alatti önkormányzati épület felújítása” elnevezésű új 
soron kerül rögzítésre. 

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

hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a vállalkozási 
szerződést a DVG Zrt.-vel írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2018. május 4. 
 

4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetési rendelet 
módosításakor vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                 közreműködésért:  
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
               - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 

            a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
Határidő: - a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja  
                 - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2018. május 4. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
177/2018. (IV.19.) határozata 

a Vasvári Pál Általános Iskola épületenergetikai felújításához kapcsolódó 
pótmunkák megrendeléséről 

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

Általános Iskola épületenergetikai felújításához kapcsolódó pótmunkák 
elvégzését bruttó 40.824.398,- Ft vállalkozási díjért a Renaplin Kft.-től 
megrendeli. 

    
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros 

Megyei Jogú  Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól  szóló 5/2018. (II.16.) rendeletének 5.b 
melléklet/intézményi tartalékok sorról a 7.b  melléklet,1. Városfejlesztés 
cím, „Iskolák felújítása” sorra történő átcsoportosítás útján  nettó 30.928.977,- 
Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó 39.279.801,- Ft összegben biztosított.  

  
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Vasmű u. 41. 

Irodaház Kft-t, hogy jelen határozat 1. pontjában szereplő feladat 
vonatkozásában a közbeszerzési eljárás eredményeként Renalpin Kft.-vel 
megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítását készítse elő, és a 
módosításhoz szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2018. április 27. 
 
4.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

határozat 1. pontjában vállalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés 
soron követő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő: a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő 
(Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
178/2018. (IV.19.) határozata 

a Dunaújváros-Pálhalma kerékpárút 355/2017 (XI.29.) Kormány rendelet által 
meghatározott szakasza üzemeltetésének átadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Dunaújváros-Pálhalma 
kerékpárút 355/2017 (XI.29.) Kormányrendelet által meghatározott szakasza 
üzemeltetésének a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére történő átadásához és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a birtokbaadási jegyzőkönyvet írja alá. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. április 27. 
                - a birtokbaadási jegyzőkönyv aláírására: 2018. június 15. 



72 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

179/2018. (IV.19.) határozata 
a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény részére – minimumfeltételek 

biztosítása érdekében – többletforrás biztosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a bölcsődei ellátás kötelező 

eszközeinek és felszerelési tárgyainak pótlására 2018. évben 2.230.000.- Ft-ot 
biztosít a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény részére, mely 
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet 5.b. melléklet 24. Működési tartalékok 24.3 Intézményi 
tartalék kiemelt előirányzat sora biztosít fedezetet. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása során vegye 
figyelembe, az intézmény költségvetését az 1. pontban meghatározott 
összeggel emelje meg, mely során nő az intézményfinanszírozás és a dologi 
kiadások kiemelt előirányzat sora. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

               a polgármester 
             - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
             - a költségvetés módosításáért: 
               a jegyző 
             - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                        közreműködésért: 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                időpontja 

 
3. 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: a határozat közlésére: 2018. április 27. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

180/2018. (IV.19.) határozata 
az Egészségmegőrzési Központ 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztés 

mellékletét képező beszámolót az Egészségmegőrzési Központ 2017. évi 
tevékenységéről. 

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

határozatot küldje meg az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
részére. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért: 

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

Határidő:  2018. április 27. 



74 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

181/2018. (IV.19.) határozata 
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az Egyesített 
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény 
(2400 Dunaújváros, Dunasor 15.) vezetésére, magasabb vezetői beosztás 
betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 
szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján, a határozat mellékletét képező pályázati 
kiírás szerint.  

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

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 
(Belügyminisztérium) internetes oldalán, valamint Dunaújváros Megyei Jogú 
Város honlapján gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a jegyző    
              - a határozat végrehajtásában vasló közreműködésért: 
                a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
Határidő: 2018. május 4. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a benyújtott pályázatok 

véleményezésére három tagú eseti bizottságot hoz létre, egyben felkéri a 
bizottság tagjait, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezzék és azt írásban 
juttassák el Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez. A bizottság 
írásbeli véleményének polgármesterhez történő leadását követően a bizottság 
külön intézkedés nélkül megszűnik. Az eseti bizottság feladatainak ellátásával: 
a Szociális Szakmai Szövetség által delegált személyt, dr. Sürü Renáta 
Jegyzőt, Lőrinczi Konrádot, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 
Elnökét bízza meg. 

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

eseti bizottság, valamint a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 
véleményének kikérése mellett a beérkezett pályázatokat terjessze a Közgyűlés 
elé. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                        a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                        a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
                        a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Határidő: 2018. szeptember havi rendes közgyűlés időpontja 
 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény 

és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény vezetésére benyújtott 
pályázatokat elbíráló eseti bizottságba a Szociális Szakmai Szövetség által 
delegált személy szakértői díjának, és esetleges egyéb költségeinek várható 
összegét 100.000.- Ft-ban, azaz százezer forintban határozza meg, amely 
összeg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletben szerepel. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a 
polgármestert a kifizetéshez kapcsolódó döntések meghozatalára. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő:  2018. október 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

182/2018. (IV.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet vezetésére, magasabb vezetői 

álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki a Dunaújvárosi 
Gazdasági Ellátó Szervezet (2400 Dunaújváros, Dózsa György út 35/A.) 
vezetésére, igazgatói beosztás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak 
alapján a határozat mellékletét képező pályázati felhívás szerint.  

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

Belügyminisztérium internetes oldalán és Dunaújváros Megyei Jogú Város 
honlapján gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

       a polgármester 
     - a végrehajtásban való közreműködésért: 
       a személyügyi és működtetési osztály vezetője 

Határidő:  2018. május 4. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a benyújtott pályázatok 
véleményezésére három tagú szakértő bizottságot hoz létre, egyben felkéri a 
bizottság tagjait, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezzék, és azt írásban 
juttassák el Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez. A bizottság 
írásbeli véleményének polgármesterhez történő leadását követően a bizottság 
külön intézkedés nélkül megszűnik. A bizottság feladatainak ellátásával a 
közgyűlés Szepesi Attila gazdasági és stratégiai alpolgármestert, dr. Ragó Pál 
koordinációs és városfejlesztési alpolgármestert és Dudás Pálné költségvetési 
és pénzügyi osztályvezetőt bízza meg. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  2018. június 29. 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

szakértő bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérése mellett a beérkezett pályázatokat terjessze a közgyűlés 
elé. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a végrehajtásában való közreműködésért: 

    a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. szeptember 20. 



78 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

183/2018. (IV.19.) határozata 
az Egészségmegőrzési Központ vezetésére, magasabb vezetői álláshely 

betöltésére irányuló pályázat kiírásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az 
Egészségmegőrzési Központ (2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.) vezetésére, 
magasabb vezetői álláshely betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvényben és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján, a határozat 
mellékletét képező pályázati kiírás szerint.  

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

Belügyminisztérium internetes oldalán, az Egészségügyi Közlönyben és 
Dunaújváros Megyei Jogú Város honlapján gondoskodjon a pályázati felhívás 
közzétételéről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                   a polgármester 
             - a végrehajtásban való közreműködésért: 
               a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
      a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Határidő: 2018. május 4. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a benyújtott pályázatok 

véleményezésére három tagú eseti bizottságot hoz létre, egyben felkéri a 
bizottság tagjait, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezzék, és azt írásban 
2018. június 29-ig juttassák el Dunaújváros Megyei Jogú Város 
polgármesteréhez. A bizottság írásbeli véleményének polgármesterhez történő 
leadását követően a bizottság külön intézkedés nélkül megszűnik. Az eseti 
bizottság feladatainak ellátásával a közgyűlés: 

- az Egészségmegőrzési Központ Közalkalmazotti Tanácsa által delegált 
személyt, 
- a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara által delegált személyt, és 
- Lőrinczi Konrád képviselő urat 

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

eseti bizottság, valamint a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 
véleményének kikérése mellett a beérkezett pályázatokat terjessze a közgyűlés 
elé. 
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Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a végrehajtásában való közreműködésért: 
       a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:  2018. szeptember 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

184/2018. (IV.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
a Dunaújvárosi Tankerületi Központ között létrejött 

vagyonkezelési szerződés módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Dunaújvárosi 
Tankerületi Központtal 2017. április 26-án megkötött támogatási szerződést a 
határozat mellékletét képező „Vagyonkezelési szerződés 1. számú 
módosítása”-ban foglaltak szerint módosítsa.  

 
2.  A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 

képező Vagyonkezelési szerződés 1. sz. módosításának aláírására. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. május 4. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner 
Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

185/2018. (IV.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola szakmai alapdokumentuma 

módosításának véleményezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármestere 8996-6/2018. számú levelében tett nyilatkozatával 
egyezően – egyetért a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Dunaújvárosi Arany 
János Általános Iskolára vonatkozó átszervezési javaslatával (maximális 
létszám 625 főben történő megállapítása). 

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

közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2018. április 27. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner 
Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

186/2018. (IV.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye 

szakmai alapdokumentuma módosításának véleményezéséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármestere 8996-9/2018. számú levelében tett nyilatkozatával 
egyezően – egyetért a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Dunaújvárosi Petőfi 
Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézményére vonatkozó 
átszervezési javaslatával (az intézmény nevének megváltoztatását, a maximális 
létszám 500 főben történő megállapítása).  

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

közlésére. 
 

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

Határidő: a határozat közlésére: 2018. április 27. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner 
Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

187/2018. (IV.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola szakmai 

alapdokumentuma módosításának véleményezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármestere 8996-7/2018. számú levelében tett nyilatkozatával 
egyezően – egyetért a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Dunaújvárosi Sándor 
Frigyes Alapfokú Művészeti Iskolára vonatkozó átszervezési javaslatával (a 
zeneművészeti ágon belül jazz-ének tanszak bevezetése). 

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

közlésére. 
 

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

Határidő: a határozat közlésére: 2018. április 27. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner 
Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

188/2018. (IV.19.) határozata 
Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye 

szakmai alapdokumentuma módosításának véleményezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármestere 8996-10/2018. számú levelében tett nyilatkozatával 
egyezően – egyetért a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Dunaújvárosi Dózsa 
György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézményére vonatkozó 
átszervezési javaslatával (a fenntartói és működtetői jogok átadása a 
Halásztelki Református Egyházközség (2314 Halásztelek, Kisgyár u. 16.) 
részére).  

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

közlésére. 
 

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

Határidő: a határozat közlésére: 2018. április 27. 



85 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

189/2018. (IV.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 

alapító okirata módosításának véleményezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármestere 10898-3/2018. számú levelében tett nyilatkozatával 
egyezően – egyetért a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum alapító okiratának 
módosításával a jelen határozat mellékletét képező javaslat szerinti 
tartalommal. 

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

közlésére. 
 

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

Határidő: a határozat közlésére: 2018. április 27. 



86 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

190/2018. (IV.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Óvoda intézménynél 

1 fő óvodatitkár álláshely engedélyezésére  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 
Önkormányzat fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvoda (2400 Dunaújváros, 
Pajtás utca 2.) 2018. szeptember 1. napjától 1 fő óvodatitkárt alkalmazzon. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. szeptember 1. napjától a 

Dunaújvárosi Óvoda szakmai létszámát 1 fővel (1 fő óvodatitkár) növeli. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018/2019-es nevelési évre a 
fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvodában (2400 Dunaújváros, Pajtás u. 2.) 

az óvodapedagógus munkakört:            120,5  fő, 
a dajka munkakört:       58   fő, 
a pedagógiai munkát segítő munkakört:  19,5 fő, 
a technikai dolgozó munkakört:              29,5 fő 
Mindösszesen:             227,5 fő létszámban állapítja meg. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. és 2. pontban hozott döntés 

értelmében a Dunaújvárosi Óvoda 2018. évi finanszírozását az óvodatitkár 
álláshely bérének többletigénye fedezeteként 711.802,- Ft-tal megemeli, 
amelyre Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelet 5.b. melléklet 24. Működési tartalékok 24.3 Intézményi 
tartalék kiemelt előirányzat sora biztosít fedezetet. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása során vegye 
figyelembe, az intézmény költségvetését az 1. pontban meghatározott 
összeggel emelje meg. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
              - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                     időpontja 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Óvoda 

vezetőjét, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntésnek megfelelően módosítsa az 
intézmény dokumentumait. 

   
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
               a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 
Határidő: 2018. szeptember 1. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda vezetője részére. 
 

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

                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2018. május 2. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

191/2018. (IV.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követő 

2017. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 
Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésének fordulónapjára 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által elkészített 2017. 
évi költségvetési beszámolót megismerte és az abban foglaltakat elfogadja. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
által elkészített 2017. évi költségvetési beszámolót és e határozatot a volt 
tagönkormányzatok részére küldje meg. 

    
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. május 4. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

192/2018. (IV.19.) határozata 
A „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal kötendő 

támogatási szerződés megkötéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Védőháló a 

Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány részére Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 5.a melléklet 10.1 
sora terhére 20.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő döntés alapján – amennyiben a az 
alapítvány képviselője a szükséges nyilatkozatokat benyújtja, illetve az 
alapítvány 2017. évre vonatkozó beszámolója elfogadásra kerül – a ”Védőháló 
a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány képviselőjével a határozat 
mellékletét képező támogatási szerződés-tervezetet aláírja, valamint felkéri, 
hogy intézkedjen a szerződés kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

  a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

  a szociális osztály vezetője 
Határidő:   2018. április 27. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
193/2018. (IV.19.) határozata 

a Modern Művészetért Közalapítvány részére „20 éves a Kortárs Művészeti 
Intézet - ünnepi rendezvénysorozat”-ra nyújtott támogatás elszámolási 

határideje, valamint a támogatási szerződés módosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 359/2017. 
(V.18.) határozata alapján a Modern Művészetért Közalapítvánnyal 2017. június 
6-án megkötött támogatási szerződés 
a.) 5.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 

 „5.2. A támogatás felhasználásának  
         kezdő időpontja: a támogatásról szóló döntés időpontja 
      véghatárideje: 2018. július 31.” 
 
        b.) a szerződés 6.4. pontja utolsó mondatában a határidő 2018. szeptember 15- 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2018. április 27. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

194/2018. (IV.19.) határozata 
a „Dózsás Tanulókért és Tanáraikért” Alapítvánnyal kötött 

támogatási szerződés módosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a „Dózsás Tanulókért 
és Tanáraikért” Alapítvánnyal a 209/2016. (IV.21.) határozat alapján 2016. június 8-
án megkötött támogatási szerződés 5.2. pontjában a támogatás felhasználásának 
véghatárideje 2018. december 31. legyen. 
 
A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződés 1. sz. módosításának aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. május 4. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

195/2018. (IV.19.) határozata 
a Dunaferr Art Alapítvány részére a Közművelődési pályázaton 

múzeumpedagógiai programra nyújtott támogatás elszámolási határideje, 
valamint a támogatási szerződés módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 359/2017. 

(V.18.) határozata alapján a Dunaferr Art Alapítvánnyal 2017. június 6-án 
megkötött támogatási szerződés 

 a.) 5.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
 „5.2. A támogatás felhasználásának  
 kezdő időpontja: a támogatásról szóló döntés időpontja 

véghatárideje: 2018. november 30.” 
 
      b.) a szerződés 6.4. pontja utolsó mondatában a határidő 2018. december 28-

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő:  2018. április 27. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner 
Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
196/2018. (IV.19.) határozata 

 a DUDIK Fesztivál támogatásáról és 
megbízási szerződés megkötéséről a DVG Zrt.-vel 

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

Egyetem  Hallgatói Önkormányzata kérelme alapján bruttó 8.000.000 Ft-ot 
biztosít a 2018. évi DUDIK Fesztiválra, amely Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
rendelete 5. mellékletének 9. „Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok” sor 
dologi kiadások kiemelt előirányzata terhére biztosítandó, azzal, hogy a 
fedezetnövekedés biztosítása érdekében az 5. b. melléklet 24.4 „Pénzeszköz 
átadások tartaléka” sor terhére a Közgyűlés a hivatkozott előirányzatot 
3.000.000,- Ft-tal megemeli. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pont szerinti kérelmező 

kezdeményezésére a rendezvény pénzügyeinek és szervezési feladatainak 
ellátásával a DVG Zrt-t bízza meg. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat mellékletét képező megbízási szerződést kösse meg a DVG 
Zrt-vel. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. május 2. 

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

pontban elhatározottakat a 2018. évi költségvetési rendelet következő 
módosítása során vegye figyelembe.  

          
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
               a jegyző 
             - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő: a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner 
Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
197/2018. (IV.19.) határozata 

a Rockmaraton Fesztivál megrendezéséről és támogatásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy 2018. júliusában 
a dunaújvárosi Szalki-szigeten rendezzék meg a Rockmaraton Fesztivált, és a 
szervező Sámántánc Alapítvány részére 7.000.000,- Ft vissza nem térítendő 
támogatást biztosít, amit a rendezvényhez szükséges összes engedély 
csatolását követő 15 napon belül átutal az Alapítványnak; a támogatás a 2018. 
évi költségvetési rendelet 5. a melléklet  „Kulturális, oktatási és ifjúsági 
feladatok” 9.13. Rockmaraton Fesztivál sor terhére biztosítandó.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített – a határozat mellékletét 
képező - támogatási szerződést az 1. pontban előírtak teljesülését követően írja 
alá.  

      
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a szükséges engedélyek benyújtását követő 8 munkanapon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
198/2018. (IV.19.) határozata 

pentelei rendezvények és események támogatásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pentele Egyesület által 
szervezett pentelei rendezvényekre és eseményekre 1.200.000,- Ft vissza nem 
térítendő támogatást biztosít a 2018. évi költségvetési rendelet 5.a mellékletben 
ezen határozat alapján létrehozott  „Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok” 
„Pentelei nagyrendezvények” sor (kormányzati funkció: 082092) terhére azzal, 
hogy a fedezetnövekedés biztosítása érdekében az 5. melléklet 9. „Kulturális, 
oktatási és ifjúsági feladatok” sor dologi előirányzatát a Közgyűlés 1.200.000,- 
Ft-tal csökkenti. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített – a határozat mellékletét 
képező - támogatási szerződést írja alá. 

        
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:  2018. április 27. 

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

pontban elhatározottakat a 2018. évi költségvetési rendelet következő 
módosítása során vegye figyelembe.  

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



96 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

199/2018. (IV.19.) határozata 
a 2018. évi „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja a 

Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítványnak (2400 
Dunaújváros, Városháza tér 2.) a „Közbiztonsági Rendezvénysorozat”-ra 
irányuló támogatási kérelmét. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 

meghatározott támogatásra 1.600.000 Ft azaz egymillió-hatszázezer forintot 
biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete 5. melléklet „8. Közbiztonsági 
feladatok” című dologi kiadások előirányzati soráról. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy jelen határozat alapján 
kössön támogatási szerződést a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvánnyal, és a kötelezettségvállalást a nyilvántartásban rögzítse. 

 
Felelős:  - a szerződés aláírásért:  

       a polgármester 
     - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéért: 
       a polgármester 

     - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételében való 
                          közreműködésért: 

        a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:   2018. április 27.

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy gondoskodjon jelen 
határozatnak a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 
részére történő megküldéséről. 

 
Felelős:  - a határozat megküldésért: 

       a polgármester 
     - a határozat megküldésében való közreműködésért: 

  a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:  2018. április 25. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

200/2018. (IV.19.) határozata 
a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 135/2018. (II.15.) PM 

határozattal kiírt 2018. évi „Közművelődési pályázat”-ra benyújtott alapítványi 
kérelmek közül támogatja az alábbiakat, összesen 2.480.000,- Ft értékben: 

 

PÁLYÁZÓ TÉMA Támogatás
E Ft

Dunaújvárosi Szonáta 
Zeneművészeti Alapítvány 

Közép-Mezőföldi Tehetségsegítő Tanács által 
szervezett tehetségnap 

 

100 

Dunaújvárosi Szonáta 
Zeneművészeti Alapítvány 

„Zenélő gólyák” Gólyatábor a zeneiskolában - a 
felvételt nyert gyerekek játékos felkészítése 

100 

Dunaújvárosi Szonáta 
Zeneművészeti Alapítvány 

Adventi koncert az evangélikus templomban 100 

Muzsikáló Fiatalok 
Alapítvány 

Kóruskoncertek 
 

100 

Petőfis Tanítványainkért 
Alapítvány 

Római városrészi családi nap 150 

Aranyecset Alapítvány Arany Galéria kiállításai, képespusztai táborozás 
(25 éves), tehetségfejlesztés 

400 

Modern Művészetért 
Közalapítvány 

„Otthon jó” Dr. Kaszás Tamás, Dr. Keserue Zsolt 
és Várnai Gyula kiállítása 

300 

Jószolgálati Otthon 
Közalapítvány 

Ragyogj kékben - autizmus világnapja 2019. 930 

Rudas Alapítvány Középiskolás diákok műveiből összeállított 100 
oldalas kiadvány megjelentetése két alkalommal 

300 

 
A pályázati támogatásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2018. évi költségvetési rendelete 5.c. melléklete „Kulturális és egyéb civil 
szervezetek pályázható kerete” előirányzat terhére kell biztosítani. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem nyújt támogatást az alábbi 

pályázatokra: 
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Pályázó neve Pályázat témája 

Modern Művészetért 
Közalapítvány 

Múzeumpedagógiai program és tábor 5-12 és 13-18 
éves diákok számára 

Modern Művészetért 
Közalapítvány 

Ujházy Krisztina zeneművész szerzői estje a Kortárs 
Művészeti Intézetben 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaferr Art Dunaújváros 

Alapítvány 2018. évi „Közművelődési pályázat”-ra benyújtott 2 db kérelméről 
(Acélszobrász alkotótelep és szimpózium 5 művésszel, Acélszobrász 
alkotótelep munkáiból szervezett kiállítás a Kortárs Művészeti Intézetben) 
később hoz döntést. 

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

1. és 2. pontban meghatározott döntésről értesítse a pályázókat, kösse meg a 
nyertes pályázókkal a 37/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékleteként elfogadott minta alapján készített támogatási szerződéseket, és 

gondoskodjon a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről. 
 

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

                      a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. április 27. 

                         - a határozat végrehajtására: a szerződéskötéshez szükséges 
                           dokumentumok benyújtását követő 8 munkanapon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
201/2018. (IV.19.) határozata 

a Sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 1097/2017. (XII.15.) PM 
határozata alapján kiírt Sportpályázatra benyújtott alapítványi kérelmekről az 
alábbi döntést hozza: 

 
PÁLYÁZÓ NEVE TÁMOGATÁS FT 

Dunaújváros Tornasportjáért 
Alapítvány 

3.500.000,- Ft

Jószolgálati Otthon Közalapítvány 785.000,- Ft

Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány 1.000.000,- Ft

Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért 
Alapítvány 

3.000.000,- Ft

Kőrösi Diákalapítvány 300.000,- Ft

Petőfis Tanítványainkért Alapítvány 300.000,- Ft

 
 A pályázati támogatásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2018. évi költségvetésének 5.c. melléklet 13. „sport célok és feladatok” 
„Sportfeladatokra felosztható keret” soron lévő előirányzat terhére biztosítja. 

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

1. pontban meghatározott döntésről értesítse a pályázókat, továbbá kösse meg 
a nyertes pályázókkal a támogatási szerződéseket, és gondoskodjon a 
kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

               a polgármester       
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                       a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 

                 a határozat végrehajtására: 2018. május 20. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 
módosításakor az 5.c. melléklet 13. „sport célok és feladatok” „Sportfeladatokra 
felosztható keret” előirányzat terhére vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 
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Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                        a polgármester 
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály vezetője 
                      - a költségvetés módosításáért: 
                        a jegyző 
                      - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                        a pénzügyi bizottság elnöke 
                        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                        a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
202/2018. (IV.19.) határozata  

a MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az MMK Nonprofit Kft. 2017. évi 

beszámolóját 19.385 e Ft mérleg főösszeggel és 600 e Ft veszteséget mutató 
adózott eredménnyel, valamint a 2017. évi közhasznúsági jelentését a 
határozat 1., 2., 3. és 4. számú mellékletei szerint elfogadja, egyben utasítja a 
tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen 
álláspontját képviselje. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 

javadalmazási szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott beszámolóval lezárt 
üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2018. évre prémiumfeladatot nem tűz 
ki. 

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

közlésére, valamint a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a 
Közgyűlés jelen határozatban megfogalmazott álláspontját képviselje. 

 
Felelős: - a határozat közléséért  

      a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                        a tulajdonosi képviselő  
               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 II. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, 
Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
203/2018. (IV.19.) határozata 

az MMK Nkft. ügyvezető igazgatója és könyvvizsgálója 
személyének megválasztására 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 

vezető tisztségviselőjének megbízatása lejárta miatt a társaság taggyűlésének 
javasolja 2018. június 01-től, 2023. május 31-ig Kováts Rózsa Valériát új 
ügyvezetőnek megválasztani, azzal, hogy a társaság ügyvezetői feladatainak 
ellátását megbízási jogviszony keretében látja el 150.000,- Ft/hó megbízási díj 
ellenében. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 

jelenlegi könyvvizsgálója 2018. május 31-én történő megbízatása lejárta miatt a 
társaság taggyűlésének javasolja 2018. június 01-től 2023. május 31-ig Viczkó 
Józsefet a társaság új könyvvizsgálójának megválasztani változatlan megbízási 
díj mellett. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az MMK Közhasznú 

Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén a jelen 
határozat 1-2. pontja alapján szavazzon, és a taggyűlés határozatát a 
polgármester részére nyújtsa be. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a társasági szerződés módosítás és a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására, az 
ügyrendi igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően, továbbá felkéri és 
felhatalmazza a jelen határozat mellékleteként előkészített megbízási 
szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

               a polgármester                              
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselője 
              - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                         a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő érkezésétől 
                   számított 8 napon belül 

                         - a társasági szerződés aláírására: a taggyűlési határozat 
                           meghozatalától számított 15 napon belül  
                          - a megbízási szerződés aláírására: a taggyűlési határozat 
                           meghozatalától számított 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

204/2018. (IV.19.) határozata 
a DV N Zrt. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DV N Zrt. 2017. évi 

egyszerűsített éves beszámolóját határozat 1., 2. és 3. számú mellékletei 
szerint elfogadja, a beszámoló részeként egyben elfogadja a DV N Zrt. részére 
nyújtott 3.000.000,- Ft összegű működési támogatás elszámolását, valamint a 
25.285.000,- Ft összegben projektre nyújtott támogatás elszámolását és 
utasítja polgármestert a határozat közlésére. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DV N Zrt. javadalmazási 

szabályzata alapján 2017. évre prémiumot nem fizet, valamint a 2018. évre 
prémiumfeladatot nem tűz ki. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
205/2018. (IV.19.) határozata  

Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítási szerződéssel 
kapcsolatosan önkormányzati alkusz kiválasztására, a 2018. október 01-től 

szükséges vagyon- és felelősségbiztosítás megújítására 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a CIG Pannóna Általános 
Biztosítónál 31712453 kötvényszámon nyilvántartott biztosítási szerződését fel 
kívánja mondani 2018. szeptember 30-ra az egy éves biztosítási időszak 
lejártának határidejére, egyben a harmincnapos felmondási idővel utasítja a 
polgármester a határozat és a felmondás közlésére. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Euros-Sales Kft.-vel kötött 

alkuszi megbízási szerződést az 1. pontban jelzett vagyon- és 
felelősségbiztosítási szerződésének felmondásával felmondja, egyben felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére. 

 
3.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hungarikum Biztosítási Alkusz 

Kft.-t kívánja megbízni az önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítási 
ajánlatuk felkutatásával a jelen határozatban megfogalmazottak szerint, egy 
határozat 1. számú mellékleteként csatolt alkuszi megbízási szerződés 
aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. szeptember 30-án lejáró 

és 2018. október 01-től szükséges új, az önkormányzati vagyon biztosítás, 
valamint munkáltatói és tevékenységi felelősségbiztosítás felkutatására 
(legalább 3 ajánlat) felkéri a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-t, azzal, hogy az 
egy éves biztosítási időszakra a biztosítási díj nem haladhatja meg a nettó 
15.000 E Ft/év díjat, valamint, hogy az ajánlatok bekérésekor az egyes 
káreseményekhez kapcsolódó önrész mértékét az alábbiakra különös 
figyelemmel határozza meg:  
A megkért önrészek a tűzkár, vezetékesvíz-kár, viharkár, betöréses lopás 
esetében az önrész összege 50.000 Ft, az üvegkár esetében 0 %, az általános 
felelősség és egyéb felelősségi károk tekintetében 10 %, de minimum 10.000 Ft 
kivéve személyi sérüléses károknál ott a biztosító nem alkalmaz önrészesedést, 
kátyúkár, közterületi elemek (játszótér elemek), rongálás és vandalizmus károk 
tekintetében 10 %, de minimum 10.000 Ft. 
 

5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Hungarikum Biztosítási 
Alkusz Kft.-t, hogy a határozat 2. számú mellékleteként csatolt nyilvántartások 
alapján kérjen be biztosító társaságoktól ajánlatot és azt mutassa be 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére összehasonlító tábla 
formájában, szöveges elemzéssel alátámasztva a 4. pont figyelembe vételével. 
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6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a jogot, hogy érvényes 
ajánlat beérkezése esetén sem hirdet eredményt.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                          a polgármester 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          az Euro-Sales Kft. ügyvezetője 
                        - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  a határozat közlésére a határozat közlésére: az előkészítő 
                  osztálynak való megküldését követő nyolc napon belül 

                 az ajánlatok közgyűlés elé terjesztésére: 2018. szeptember 30. 
                           a felmondás biztosító részére történő megküldéséhez: 
                           2018. augusztus 26. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Besztercei 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

206/2018. (IV.19.) határozata  
a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi 
helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó elszámolás és 

a 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Középnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott, a határozat 1. számú 
mellékleteként csatolt 2017. évi elszámolást és a határozat 2. számú mellékleteként 
csatolt 2017. évi tevékenységére vonatkozó beszámolót megismerte, és elfogadja 
azzal, hogy a KNYKK Zrt.-nek 59.472 E Ft előleg visszafizetési kötelezettsége 
keletkezett 2017. évben az önkormányzat részére kiszámlázott előlegre 
vonatkozóan, mely összeg visszafizetésétől eltekint Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, azt a 2018. évi veszteségtérítési előleg összegébe beszámítja, 
egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester   
           - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 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 7 fő (Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Barta Endre, Pintér 
Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Izsák Máté), távol lévő 4 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
207/2018. (IV.19.) határozata 

a KNYKK Zrt. által működtetett 13-as jelű helyi buszjárat visszaállítására, 
a KNYKK Zrt. költségkimutatásának megismerésére 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „13”-as jelű helyi autóbuszjárat 
visszaállítását nem támogatja, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  - a határozat végrehajtásának előkészítéséért: 
  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a határozat közlésére: 2018. április 27. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Sztankovics László), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
208/2018. (IV.19.) határozata  

a Tömegsport telep üzemeltetésére vonatkozó szerződés felülvizsgálatára 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a DVG Zrt. javaslatát 
és a továbbiakban is hatályában fenntartja a DVG Zrt.-vel 2013.02.01. napján a 
dunaújvárosi Tömegsport telep (futófolyosó, birkózócsarnok, bitumenes 
kézilabda pálya, 1 db öltöző, 2 füves futballpálya, 2 salakos futballpálya) 
vonatkozásában kötött, többször módosított üzemeltetési szerződést ismételten 
módosítja, miszerint az őrzés 2017. október 15. napjától csak a tömegsport telep 
alábbi létesítményeire: 
- bitumenes kézilabda pályára, 
- 2 füves futballpályára, 
-1 salakos futballpályára terjed ki, a fennmaradó területet a Dunaújvárosi Modern 
Városok Program keretében az 1394/2016. (VII.21.) Kormányhatározat 6.c.) 
pontjában nevesített „Radari sporttelep fejlesztés” című projekt keretében az, 
Atlétikai létesítmények fejlesztése, a Küzdősport Csarnok fejlesztése, valamint a 
Labdarúgó létesítmények fejlesztése kivitelezési munkálatainak elvégzésére 
céljából létrejött vállalkozási szerződések alapján végzi. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert határozat 

közlésére és felhatalmazza a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás 
aláírására. 

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

vezérigazgatóját a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására. 
 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől  számított 8 napon belül 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

209/2018. (IV.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat között fennálló 
haszonkölcsön szerződés 3. számú módosításáról  

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, belterület 

730/2/A/25 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Lajos király krt. 
10. szám földszintjén található, kivett üzlethelyiség megnevezésű 75 m2 
nagyságú ingatlan vonatkozásában 2015. május 04-én létrejött haszonkölcsön 
szerződés 4. pontját úgy módosítja, hogy felek a szerződést 2015. május 01. 
napjától 2019. április 30. napjáig kötik. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező haszonkölcsön 
szerződés 3. számú módosításának aláírására, és a közzétételre az ingyenes 
használat miatt Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati 
rendelete rendelkezései szerint.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

210/2018. (IV.19.) határozata 
a dunaújvárosi 2976/36 és a 2976/38 helyrajzi számon nyilvántartott kivett 

beépítetlen megnevezésű ingatlanok hasznosítására 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy pályázati úton 

értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanokat az alábbiak szerint: 
- dunaújvárosi 2976/36 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 3.000 
m2 nagyságú ingatlan, kikiáltási ár: bruttó 15.240.000,- Ft, az E.ON 
Áramhálózati Zrt. szolgalmi joga terheli; 
- dunaújvárosi 2976/38 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 2.000 
m2 nagyságú ingatlan, kikiáltási ár: bruttó 10.160.000,- Ft. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a 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: 2018. április 27. 
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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, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), 
távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
211/2018. (IV.19.) határozata 

 a dunaújvárosi 87/4/A/41 és a 87/5/A/41 helyrajzi számon nyilvántartott, 
egyéb helyiség megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Október 23. tér 

8. és 9. szám alatt található ingatlanok hasznosításáról 
(Regionális Térségfejlesztési Kft. kérelme) 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi a dunaújvárosi 
87/4/A/41 hrsz. alatt nyilvántartott, egyéb helyiség megnevezésű, 116 m² 
nagyságú, természetben Dunaújváros Október 23. tér 9. földszintjén található, 
valamint a 87/5/A41 hrsz. alatt nyilvántartott, egyéb helyiség megnevezésű, 116 
m² nagyságú, természetben Dunaújváros, Október 23. tér 8. földszintjén található 
helyiségeket mindösszesen 32.480.000,- Ft kikiáltási áron, nyilvános pályázati 
úton kívánja, értékesíteni azzal, hogy a pályázati felhívásban szerepelnie kell 
annak a kitételnek, miszerint a Magyar Államot az ingatlanokra elővásárlási jog 
illeti meg, így a nyertes ajánlattevővel megkötött adásvételi szerződés azt 
követő napon lép hatályba, hogy az ingatlanokra elővásárlásra jogosult lemond 
elővásárlási jogáról, vagy a nyilatkozattételi határidő lejár. A vételáron felül a 
nyertes pályázót terhelik a forgalmi értékbecslés költségei.  

 
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: 2018. április 27. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Hingyi László képviselőt a „Javaslat a dunaújvárosi 
2976/8, 2976/43 és 2976/44 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Északi 
Ipari Parkban található ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére” 
című előterjesztés határozati javaslatára történő szavazásból – mellette szavazott 6 
fő (Cserni Béla, Gombos István, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Iván László, Pintér Attila), tartózkodott 1 
fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Hingyi László), távol lévő 4 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – nem zárja ki 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
212/2018. (IV.19.) határozata 

Hingyi László képviselő személyes érintettség bejelentése alapján 
a határozathozatalból történő kizárásáról 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a „Javaslat a dunaújvárosi 
2976/8, 2976/43 és 2976/44 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Északi 
Ipari Parkban található ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére” 
című előterjesztés határozati javaslatára történő szavazásból Hingyi László 
képviselőt nem zárja ki. 
  
Felelős:         a polgármester 
Határidő:       azonnal 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Hingyi László), 
távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
213/2018. (IV.19.) határozata 

a dunaújvárosi 2976/8, 2976/43 és a 2976/44 helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlanok 

értékesítésére vonatkozó pályázat értékeléséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 2976/8, 2976/43 és 
a 2976/44 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Északi Ipari Parkban 
található ingatlanok értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja. A pályázati kiírásra 1 db pályázat érkezett. 

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

nyertesének az alábbi magánszemélyt jelöli meg: 
 

Ingatlan címe Ingatlan hrsz.-a alap-
terület 

Nyertes pályázó  Vételár (vételi 
ajánlat) 

2400 
Dunaújváros 

belterület 
Északi Ipari 

Park 

a dunaújvárosi 2976/8 
hrsz.-ú, belterületi, kivett 
irodaépület és udvar 
megnevezésű, 9825 m2 
nagyságú ingatlanból 5939
m2 nagyságú, a 
dunaújvárosi 2976/44 hrsz.-
ú, belterületi, kivett egyéb 
épület és udvar 
megnevezésű, 3039 m2 
nagyságú ingatlanból 847 
m2 nagyságú 
ingatlanrészekből, továbbá 
a dunaújvárosi 2976/43 
hrsz.-ú, belterületi, 3000 m2
nagyságú ingatlanból 
telekalakítást követően 
kialakított 2976/43 hrsz.-ú 
ingatlan 

9786 m2 Hingyi Lászlóné  39.144.000,- 
Ft+Áfa 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

nyertes pályázó jogi képviselője által elkészített adásvételi szerződés aláírására a 
jogerős telekalakítást és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását 
követően, egyúttal felkéri jelen határozat közlésére.  

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                         a polgármester  
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                       - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                         a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől 
                  számított 8 napon belül 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

214/2018. (IV.19.) határozata 
a dunaújvárosi 372/19 hrsz. alatt nyilvántartott – több művelési ággal érintett –, 

109 ha 8.204 m2nagyságú ingatlanból kialakítandó, 372/21 hrsz.-ú, kivett 
telephely megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Alsó-Dunaparton található 

ingatlanrész értékesítésére vonatkozó pályázat értékeléséről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 372/19 hrsz. alatt 
nyilvántartott – több művelési ággal érintett –, 109 ha 8.204 m2nagyságú ingatlanból 
kialakítandó, 372/21 hrsz.-ú, kivett telephely megnevezésű, természetben a 
Dunaújváros, Alsó-Dunaparton található ingatlanrész értékesítésére kiírt nyilvános 
pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja, egyben felkéri a 
polgármestert a 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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Cserna Gábor polgármester 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 Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner 
Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
215/2018. (IV.19.) határozata 

 ételláda elhelyezése feltételeinek megtárgyalásáról szóló 
43/2018. (I. 25.) határozat határidejének módosítására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az ételláda elhelyezése feltételeinek 
megtárgyalásáról szóló 43/2018. (I.25.) határozat 3. pontjának határidejét 2018. 
április 13-ról 2018. december 28-ra módosítja.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester       
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:   2018. december 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

216/2018. (IV.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi adóztatási 

tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a 2017. évi adóztatási 
tevékenységről szóló beszámolót és az abban foglaltakat a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
217/2018. (IV.19.) határozata 

2017. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és 
éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező, 2017. 
évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről szóló ”Éves ellenőrzési jelentés 
és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés” című beszámolót elfogadja. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

218/2018. (IV.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és 

Jogi Bizottsága új nem képviselő bizottsági tagjának megválasztására 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – dr. Kálmán András nem 
képviselő bizottsági tag elhunytára tekintettel – az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság nem képviselő bizottsági tagjának 2018. május 2. napjától Kárpáti 
Gábort megválasztja. 

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

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság nem képviselő tagjának megválasztott 
Kárpáti Gábortól az előírt esküt vegye ki. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a jogi és közgyűlési osztályvezető 
Határidő: 2018. április 19. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja az ügyrendi, igazgatási és 

jogi bizottság nem képviselő tagjának megválasztott Kárpáti Gábor figyelmét, 
hogy köteles bejelentkezni a megválasztásától számított 30 napon belül az 
adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes 
adatbázisba, és adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának 
hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az 
adatbázisba való felvételének megtörténtét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a jogi és közgyűlési osztályvezető 
Határidő: - az adatbázisba történő felvételre irányuló kérelem benyújtására: 
                  2018. május 18. 
               - az adatbázisba történő felvétel megtörténtének igazolására: 
                  2018. június 30. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja az ügyrendi, igazgatási és 

jogi bizottság nem képviselő tagjának megválasztott Kárpáti Gábor figyelmét, 
hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 2018. május 2. napjáig köteles 
eleget tenni, ellenkező esetben az „egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. tv. 9. § (2) bekezdésében foglaltak 
alapján ezen megbízatása a törvény erejénél fogva megszűnik. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
Határidő: 2018. május 2. 

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

határozattal megválasztott nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíjával 
kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság összetételében bekövetkezett változásokat a 
Közgyűlés SZMSZ-ének 5. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
                a jogi és közgyűlési osztályvezető 
Határidő: 2018. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
219/2018. (IV.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési, 
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottságában történő személycseréről 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Törő Lajost, a városüzemeltetési, 

környezetvédelmi és turisztikai bizottság nem képviselő tagját a bizottsági 
tisztségéből 2018. április 30. napjával visszahívja, 2018. május 2. napjától 
Gyöngyösi Ádámot a bizottság nem képviselő tagjának megválasztja. 

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

városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság nem képviselő 
tagjának megválasztott Gyöngyösi Ádámtól az előírt esküt vegye ki. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                a jogi és közgyűlési osztályvezető 
 Határidő: 2018. április 19. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a városüzemeltetési, 

környezetvédelmi és turisztikai bizottság nem képviselő tagjának megválasztott 
Gyöngyösi Ádám figyelmét, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
2018. május 2. napjáig köteles eleget tenni, ellenkező esetben az „egyes 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. tv. 9. § (2) 
bekezdésében foglaltak alapján ezen megbízatása e törvény erejénél fogva 
megszűnik. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és működtetési osztályvezető 
Határidő: 2018. május 2. 

 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a városüzemeltetési, 

környezetvédelmi és turisztikai bizottság nem képviselő tagjának megválasztott 
Gyöngyösi Ádám figyelmét, hogy köteles bejelentkezni a megválasztásától 
számított 30 napon belül az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott 
köztartozásmentes adatbázisba, és adatbázisba történő felvételére irányuló 
kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a 
képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. 
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Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                          a jegyző 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          a jogi és közgyűlési osztályvezető 

Határidő: - az adatbázisba történő felvételre irányuló kérelem benyújtására:  
                          2018. május 18. 
               - az adatbázisba történő felvétel megtörténtének igazolására: 
                          2018. június 30. 
 
5.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a tisztségéből visszahívott 

Törő Lajos nem képviselő bizottsági tag figyelmét, hogy „az egyes 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglaltak alapján vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének 2018. május 15. napjáig tegyen eleget. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és működtetési osztályvezető 
Határidő: 2018. május 15. 

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

megválasztott nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíjával kapcsolatos és 
szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a bekövetkezett változásokat a 
Közgyűlés SZMSZ-ének 5. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a személyügyi és működtetési osztályvezető 
               a jogi és közgyűlési osztályvezető 
Határidő: 2018. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Besztercei 
Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner 
Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

220/2018. (IV.19.) határozata 
Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról 
az Építők útja – Béke tér – Hunyadi J. u. – Vasmű út által határolt területén 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a cél, hogy az 

élményfürdőhöz és az uszodához kapcsolódó turisztikai fejlesztés kiemelt 
önkormányzati beruházás legyen. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy az 

Építők útja – Béke tér – Hunyadi J. u. – Vasmű út által határolt területen a 
településrendezési eszközök módosuljanak. 

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

gondoskodjon Dunaújváros helyi építési szabályzatának és a rendezési 
terveinek a 2. pontban foglaltaknak megfelelő módosításának elkészíttetéséről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a tervezés elindítására: 2018. május 31. 

      - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 
        egyeztetési eljárást követő közgyűlés 

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

településrendezési eszközök 2. pont szerinti módosításának költségeinek 
fedezetére – a 2018. évi költségvetési rendelet 5. melléklet, 1. Városfejlesztés- 
és rendezés, dologi kiadások sorának terhére - tervezési szerződést kössön - 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően - a 
tervezővel. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2018. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

221/2018. (IV.19.) határozata  
CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosítására az Energo-Hőterm Kft. részére 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Energo-Hőterm 

Kft. (az önkormányzat és az Energott Kft. a társaságnak 50%-50% -ban 
tulajdonosa) CO2 kvóta vásárlása tárgyban írt tájékoztató levelét, mely szerint a 
működést biztosító 20.245 kvótamennyiség megvásárlásához szükséges 80-90 
millió forint fedezettel nem rendelkezik. 

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

kvótavásárlására 50 millió forint keretösszeget biztosít és átutal a társaság 
ERSTE Bank: 11600006-00000000-16235407 számú bankszámlájára jelen 
határozat alapján, azt követő munkanapon, hogy az Energo-Hőterm Kft. hitelt 
érdemlően, banki kivonattal igazolja, hogy az Energott Kft. a fizetési 
kötelezettség ráeső részét átutalta az Energo-Hőterm Kft. számlájára. Az 
Energo-Hőterm Kft. a kvóta vételára 50%-a és a fenti keretösszegnek a 
különbözetét átutalja 8 napon belül az önkormányzat elszámolási számlájára, 
csatolva a kifizetés napján érvényes tőzsdei és euró árfolyam alapján végzett 
számításokat. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban szereplő 

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelet 5.b melléklet általános tartalék során 50.000.000,-Ft 
összegben forrást biztosít. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről a 2. pontban megjelölt időpontig, egyúttal 
felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére. 

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

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

3. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés soron 
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 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

222/2018. (IV.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. ügyvezetője 

megbízatása meghosszabbításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Konstantin Mihálynak a 
Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. (DSZSZ Kft.) vezető 
tisztségviselőjének megbízatása lejárta miatt 2018. május 01. napjától 2018. 
június 30. napjáig Konstantin Mihályt bízza meg a társaság ügyvezetői 
feladatainak ellátásával, bruttó 250.000,- Ft/hó megbízási díj ellenében. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, az ügyrendi igazgatási 
és jogi bizottság állásfoglalását követően, továbbá felkéri és felhatalmazza a 
jelen határozat mellékleteként előkészített megbízási szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

               a polgármester 
              - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
               a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8 napon belül 

               - a megbízási szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 
                          15 napon belül 
               - az alapító okirat módosítás aláírására: a határozat közlésétől 
                          számított 30 napon belül 
 
 


