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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. május 17-ei nyílt ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Székesfehérvári Tankerületi 
Központtal kötött vagyonkezelési szerződés és a 812/2017. (XII.14.) határozat 
módosítására” című előterjesztést nyílt ülésen – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 
fő (Nagy Zoltánné) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
236/2018. (V.17.) határozata 

„Javaslat a Székesfehérvári Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési 
szerződés és a 812/2017. (XII.14.) határozat módosítására” című előterjesztés 

sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. május 17-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Székesfehérvári Tankerületi Központtal kötött 
vagyonkezelési szerződés és a 812/2017. (XII.14.) határozat módosítására” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 66. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat „Pedagógus Életpályáért Emlékérem” 
adományozására” című előterjesztést zárt ülésen – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 
fő (Nagy Zoltánné) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
237/2018. (V.17.) határozata 

„Javaslat „Pedagógus Életpályáért Emlékérem” adományozására” című 
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. május 17-ei zárt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat „Pedagógus Életpályáért Emlékérem” 
adományozására” című előterjesztést a közgyűlés a zárt ülés 3. napirendjeként 
felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 5. és 6. napirendi 
pontokat a nyílt ülés 3. és 4. napirendi pontjaként – mellette szavazott 14 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – 
tárgyalja és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

238/2018. (V.17.) határozata 
a nyílt ülés meghívója szerinti 5. és 6. napirendi pontok 

a nyílt ülés 3. és 4. napirendi pontjaként történő megtárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2018. május 17-ei 
nyílt ülés meghívója szerinti 5. napirendi pontot, melynek címe „Javaslat a 
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei Jogú Város 
2017. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának elfogadására” a nyílt ülés 
3. napirendi pontjaként, valamint a nyílt ülés meghívója szerinti 6. napirendi pontot, 
melynek címe „Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2017. augusztus 2. napján létrejött 
megállapodás módosítására” a nyílt ülés 4. napirendi pontjaként tárgyalja. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 
14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
239/2018. (V.17.) 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 a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei 

Jogú Város 2017. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának 
elfogadására 
 

4. Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata között 2017. augusztus 2. napján létrejött megállapodás 
módosítására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására 
 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati 
rendelete módosítására 

 
7. Javaslat a női LEN Kupa győztes Dunaújvárosi Egyetem-MAARSK GRAPHICS 

felnőtt női vízilabda csapat sportolóinak és sportszakembereinek jutalmazására 
 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló 
elfogadására 

 
9. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2018/2019-es nevelési évben indítandó 

csoportok számának meghatározására, átszervezésére  
 

10. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására 
 
11. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában óvodapedagógus, dajka és gyógypedagógiai 

asszisztens álláshely engedélyezésére 
 

12. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött haszonkölcsön szerződés 
és a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról szóló 
439/2017. (VI.15.) határozat módosítására 
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13. Javaslat a Vasas Táncegyüttes támogatására, ennek kapcsán a költségvetési 
rendelet módosítására, és szerződéskötésre a Vasas Táncegyüttes Alapítvánnyal 

 
14. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Pantaleon 

Kórház-Rendelőintézet között a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet 
rezsiköltségének fizetését biztosító megállapodás megkötésére 

 
15. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében dr. Majorosi 

Emese útiköltségének megtérítésére 
 
16. Javaslat a hajléktalanok ellátása érdekében Németh Ildikó ápolóval megbízási 

szerződés megkötésére 
 

17. Javaslat az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2018. évi 
támogatására vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására 

 
18. Javaslat a szociális és egészségügyi szervezetek 2018. évi támogatására 

vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására 
 

19. Javaslat a Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő XXIX. Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktábor támogatására 

 
20. Javaslat óvodatej programban való részvétel jóváhagyására 

 
21. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. I-III. havi 

pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 

22. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 18/2018. (I.25.) határozata 
6. pontjának végrehajtására 

 
23. Javaslat a TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 

című felhíváson való indulásról és a konzorciumi megállapodás aláírására 
 
24. Javaslat a TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” 

című projekt megvalósításához szükséges üzleti terv elkészítéséhez forrás 
biztosítására 

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

együttműködési konzorciumából történő tag kilépésére irányuló megállapodás 
aláírására 
 

26. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázathoz 
Közösségi felmérésre, Közösségi beszélgetések és interjúk lebonyolítására, 
valamint Helyi Cselekvési Terv elkészítésére meghirdetett ajánlattételi felhívásra 
beérkezett ajánlatok elbírálására 

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

vonatkozó pályázattal kapcsolatos konzorciumi szerződéssel kapcsolatos döntés 
meghozatalára  
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28. Javaslat a Dózsa Mozicentrum épületének és környezetének felújítására 
vonatkozóan kivitelező kiválasztására  

 
29. Javaslat az Élményfürdő komplexum támogatott látogatására vonatkozó 

koncepció elfogadására 
 

30. Javaslat a dunaújvárosi sportszervezetekkel kötött kölcsönszerződés és 
támogatási szerződés módosítására 

 
31. Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem és Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata közötti Ingatlan bérleti szerződés (terembérlet), valamint a 2018. 
március 20-án kelt Bérleti/rendelkezésre állási szerződés (újabb terembérlet) 
módosítására 

 
32. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 

közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan, a Mobilissimus Kft. által elkészített 
és meghirdetett pályázati kiírás értékelésére 

 
33. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi beszámolójának és 

2018. évi üzleti tervének elfogadására 
 

34. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 2017. évi éves 
beszámolójának elfogadására, a 2018. évi szakmai és pénzügyi tervének 
megtárgyalására, valamint tisztségviselő megválasztására 

 
35. Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. 2017/2018-as Sport Fejlesztési Programjának 

önerő biztosítására vonatkozó támogatási kérelmével kapcsolatosan 
 

36. Javaslat a DSZSZ Kft. 2017. évi éves beszámolójának elfogadására 
 

37. Javaslat a Dunanett Nkft. 2017. évi éves beszámolójának elfogadására  
 

38. Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2017. évi éves beszámolójának 
megismerésére  

 
39. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolójának és 2018. évi 

üzleti tervének megtárgyalására, vezető tisztségviselő és könyvvizsgáló 
megválasztására 
 

40. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. Gépjármű Használati Szabályzatának, illetve 
Cafeteria Szabályzatának véleményezésére 

 
41. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi 

beszámolójának elfogadására 
 
42. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a 

közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás megtárgyalására 
 

43. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2017. évi beszámolójának 
elfogadására, vezető tisztségviselő megválasztására 
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44. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2017. évi egyszerűsített éves 
beszámolójának, 2018. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a könyvvizsgáló 
és vezető tisztségviselő személyének megválasztására 

 
45. Javaslat az önkormányzat legalább 50%-os tulajdonában álló egyes gazdasági 

társaságok vezető tisztségviselői, könyvvizsgálói megválasztására 
 

46. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő 
lakások és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2017. évi 
ingatlankezelés, gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás 
elfogadására, nem lakás célú helyiségek és lakások bérleti díjhátralékából 
felhalmozódott tartozások leírására 

 
47. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2018. évi ingatlankezelési terve 

elfogadására 
 

48. Javaslat a dunaújvárosi 87/4/A/41 hrsz.-ú, Dunaújváros, Október 23. tér 9. szám 
alatt található és 87/5/A/41 hrsz.-ú, Dunaújváros, Október 23. tér 8. szám alatt 
található egyéb helyiség megnevezésű, egyenként 116 m2 nagyságú ingatlanok 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 

 
49. Javaslat földhasználati jog létesítésére a dunaújvárosi 730/424 helyrajzi számú 

ingatlanon (Béke körúton lévő faház) 
 
50. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vodafone 

Magyarország Mobil Távközlési Zrt. között fennálló, a Dunaújváros, Városháza tér 
1. szám alatti épületére vonatkozó bérleti szerződés 5. számú módosítására 

 
51. Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok 

ellátására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosítására 
 
52. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Lebuki-patak teljes hosszában történő 

iszapolási munkálataira 
 
53. Javaslat Dunaújváros területén járda, út és lépcső felújítási munkálataira 
 
54. Javaslat a Juharos étterem mellett parkolók és behajtó kivitelezésére vonatkozó 

vállalkozási szerződés megkötésére 
 
55. Javaslat Dunaújvárosban, a Római városrész területén új parkolóhelyek 

létesítésére vonatkozó tanulmányterv készítésére 
 
56. Javaslat Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkálataira kötött 

vállalkozási szerződés módosítására 
 
57. Javaslat Dunaújváros, Széchenyi István közben lévő út felújítási munkálataira 
 
58. Javaslat Dunaújváros területén 6 db engedélyes tervvel rendelkező 

gyalogátkelőhely kivitelezési munkái tárgyban kötött vállalkozási keretszerződés 3. 
módosítására 
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59. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Papírgyári út 7. sz. alatt található 
Partvédelmi Vállalat területén lévő épületek felújítási munkálataira 

 
60. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáira 
 
61. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Beszerzési 

Szabályzatának hatályon kívül helyezésére és új szabályzat elfogadására 
 
62. Javaslat Dunaújváros településkép védelméről szóló rendelet módosításának 

elkészíttetésére 
 
63. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató 

elfogadására, kiadására és a nyomdai munkák kivitelezéséről szóló árajánlatok 
bekérésére 

 
64. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi 

Programjának elkészíttetésére és árajánlatok bekérésére 
 
65. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására kutyafuttató létesítése a Kallós 

Dezső utca mögötti erdei tornapálya egy részén – Iván László képviselő 
 

66. Javaslat a Székesfehérvári Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési 
szerződés és a 812/2017. (XII.14.) határozat módosítására 
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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 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – biztosított és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
240/2018. (V.17.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. május 17-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 



10 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Nagy Zoltánné) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

241/2018. (V.17.) határozata 
a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat „Pedagógus Életpályáért Emlékérem” 
adományozására” című előterjesztést zárt ülésen – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Zsolt), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) 
– tárgyalja és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

242/2018. (V.17.) határozata 
a zárt ülés 3. napirendjének zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2018. május 17-ei 
zárt ülés meghívója szerinti 3. napirendi pontot, melynek címe „Javaslat „Pedagógus 
Életpályáért Emlékérem” adományozására” 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 tagi kölcsön biztosítására a 
Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. részére” című előterjesztést zárt 
ülésen – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó 
Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – 
tárgyalja és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

243/2018. (V.17.) határozata 
„Javaslat tagi kölcsön biztosítására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Szolgáltató Kft. részére”című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. május 17-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat tagi kölcsön 
biztosítására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. 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 Kohász Kézilabda 
Akadémia Nonprofit Kft. tagi kölcsön nyújtására irányuló kérelmének elbírálására” 
című előterjesztést zárt ülésen – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol 
lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

244/2018. (V.17.) határozata 
„Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. tagi 

kölcsön nyújtására irányuló kérelmének elbírálására”című napirend 
zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. május 17-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunaújvárosi 
Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. tagi kölcsön nyújtására irányuló 
kérelmének elbírálására” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének 
c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol 
lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
245/2018. (V.17.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. május 17-ei zárt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat tagi kölcsön biztosítására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató 

Kft. részére 
 
2. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. tagi kölcsön 

nyújtására irányuló kérelmének elbírálására 
 
3. Javaslat „Pedagógus Életpályáért Emlékérem” adományozására 
 
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 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – biztosított és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
246/2018. (V.17.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. május 17-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 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Nagy Zoltánné) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

247/2018. (V.17.) 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 közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 9 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Sztankovics László), ellene szavazott 
1 fő (Tóth Kálmán), tartózkodott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
248/2018. (V.17.) 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 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, 
Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

249/2018. (V.17.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 

elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 5 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 9 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – 
nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

250/2018. (V.17.) határozata 
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei Jogú 

Város 2017. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei Jogú Város 2017. évi 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját nem fogadja el és felkéri a 
polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, és a 
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjét. 
 
Felelős:     - a határozat közléséért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:   - a határozat közlésére: 2018. május 31. 



20 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Barta Endre képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy „tartózkodik” szavazat adódik, így kialakult a szavazás 
eredményeként: 13 igen szavazat, tartózkodott 1 fő, távol lévő 1 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

251/2018. (V.17.) határozata 
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros MJV Önkormányzata 

között 2017. augusztus 02. napján létrejött megállapodás módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy hozzájárul a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal 2017. augusztus 02. 
napján – a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság támogatására – megkötött 
megállapodás módosításához. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rögzíti, hogy az 1. 

pont szerinti megállapodás módosításával a támogatás felhasználásának 
határidejét 2018. június 30. napjában, az elszámolására vonatkozó határidőt 
2018. augusztus 31. napjában határozza meg.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármester, hogy a 

határozat mellékletét képező „Megállapodás” 1. számú módosítását az 
Önkormányzat nevében írja alá, valamint gondoskodjon a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős: - a megállapodás aláírásáért:  
               a polgármester 
              - a megállapodás aláírásnak előkészítésében: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. június 25.  

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

gondoskodjon jelen határozat megküldéséről a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság, illetve a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére.  

 
Felelős: - a határozat közléséért:  
               a polgármester 
              - a határozat megküldésében való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. május 31.  
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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, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

252/2018. (V.17.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése 

végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, egyes mérlegtételek 
rendezésére irányuló döntésekről szóló 155/2018. (IV.19.) határozatának 

módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 155/2018. (IV.19.) számú 
határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlése megismerte és elfogadja az 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi beszámoló részét képező 
mérlegét 51.897.098 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.”  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Hingyi László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Nagy Zoltánné) – megalkotta a 12/2018. (V.18.) 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, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Szabó 
Zsolt), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Nagy Zoltánné) – megalkotta a 13/2018. (V.18.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
253/2018. (V.17.) határozata 

a női LEN Kupa győztes Dunaújvárosi Egyetem-MAARSK GRAPHICS felnőtt 
női vízilabda csapat sportolóinak és sportszakembereinek jutalmazásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a női LEN Kupa győztes 

Dunaújvárosi Egyetem-MAARSK GRAPHICS felnőtt női vízilabda csapat 
sportolóit és sportszakembereit jutalomban részesíti az alábbiak szerint: 

 
Sportolók JUTALOM ÖSSZEGE (nettó) 

Brezovszki Gerda 60.000,- Ft

Garda Krisztina 60.000,- Ft

Géraldine Mahieu 60.000,- Ft

Gurisatti Gréta 60.000,- Ft

Horváth Brigitta 60.000,- Ft

Huszti Vanda 60.000,- Ft

Kiss Alexandra 60.000,- Ft

Lara Luka 60.000,- Ft

Laura Aarts 60.000,- Ft

Mchunu Hlengiwe 60.000,- Ft

Rompos Dóra 60.000,- Ft

Sajben Viktória 60.000,- Ft

Sajben Nikolett 60.000,- Ft

Szabó Nikolett 60.000,- Ft

Szilágyi Dorottya 60.000,- Ft

Vályi Fanny 60.000,- Ft

Vályi Vanda 60.000,- Ft

Ziegler Diána 60.000,- Ft

Sportszakemberek 

Mihók Attila 48.000,- Ft

Fülöp Tibor 48.000,- Ft

Varga Balázs 48.000,- Ft

Vizkeleti Péter 48.000,- Ft
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Schmidt Tamás 48.000,- Ft

Kis-Primász Ágnes 48.000,- Ft

Koszi Ferenc 48.000,- Ft

Összesen:   1.416.000,- Ft 
 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 

kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018.(II.16.) 
önkormányzati rendelet 5.c. melléklet 13. „sport célok és feladatok” alcím alatt 
szereplő „Sportfeladatokra felosztható keret” előirányzaton biztosítja. 

 
3.)  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 kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - 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 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 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

254/2018. (V.17.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, 
beszámoló elfogadásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az önkormányzat 2017. 

évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló, 
a határozat mellékletét képező beszámolót. Megállapítja, hogy az 
önkormányzat az SZMSZ-ében, az érintett osztályok a polgármesteri hivatal 
SZMSZ-ében, az önkormányzat intézményei pedig az alapító okiratukban 
foglaltak szerint gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataiknak eleget tettek. 

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

átfogó értékelés megtárgyalásáról és elfogadásáról tájékoztassa a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályát a határozat és annak 
melléklete megküldésével. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

255/2018. (V.17.) határozata 
a Dunaújvárosi Óvodában a 2018/2019-es nevelési évben indítandó csoportok 

számának meghatározására, átszervezésről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018/2019-es nevelési évben a 
Dunaújvárosi Óvoda 12 tagintézményében 59 csoport működését 
finanszírozza, egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy  
1.) a Duna-parti Tagóvodában 1 csoport, 
2.) az Aprók Háza Tagóvodában 1 csoport, 
3.) a Bóbita Tagóvodában 1 csoport újra megnyíljon. 

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 

a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
Határidő: - a határozat végrehajtására: 2018. augusztus 31. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Dunaújvárosi 

Óvoda székhelye a 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. szám alatti ingatlan legyen. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője részére. 
 

Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2018. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
256/2018. (V.17.) határozata  

a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 227/2002. (VII.11.) számú 
határozatával elfogadott Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okirata módosítására az 
alábbi módosító okiratot fogadja el: 

 
„Okirat száma: 13644-4/2018. 
 

Módosító okirat 
 
A Dunaújvárosi Óvoda a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése által 2017. augusztus 15. napján kiadott, 17119-16/2017. számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján 
– Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése ….../2018. 
(V.17.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1.2.1. pontjában a „2400 Dunaújváros, Pajtás utca 2.” 

szövegrész helyébe a „2400 Dunaújváros, Lilla köz 1.” szövegrész kerül. 
2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja alapján óvodai ellátás, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény – továbbiakban: Köznev. tv. – 4. 
§ 1.1. pontja, valamint 8. § (1) bekezdésében foglalt óvodai neveléssel, a Köznev. tv. 
4. § 1.21. pontja alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelésével összefüggő feladatok ellátása. A gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – 
továbbiakban: Gyvt. – 21. § szerinti gyermekétkeztetési, 21/A. § - 21/C. § szerinti 
intézményi gyermekétkeztetési; ingyenes és kedvezményes intézményi 
gyermekétkeztetési, szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátása, valamint az 
intézmény dolgozói részére munkahelyi étkeztetés biztosítása.” 
3. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 
köznevelési intézmény 

 
 feladatellátási hely megnevezése tagozat 

megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza 
Tagóvodája 

- 168 

2 Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma 
Tagóvodája 

- 95 
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3 Dunaújvárosi Óvoda Bóbita 
Tagóvodája 

- 100 

4 Dunaújvárosi Óvoda Csillagvirág 
Tagóvodája 

- 96 

5 Dunaújvárosi Óvoda Duna-parti 
Tagóvodája 

- 125 

6 Dunaújvárosi Óvoda Eszterlánc 
Tagóvodája 

- 175 

7 Dunaújvárosi Óvoda Katica 
Tagóvodája 

- 40 

8 Dunaújvárosi Óvoda Kincskereső 
Tagóvodája 

- 71 

9 Dunaújvárosi Óvoda Margaréta 
Tagóvodája 

- 125 

10 Dunaújvárosi Óvoda Napsugár 
Tagóvodája 

- 175 

11 Dunaújvárosi Óvoda Római 
Városrészi Tagóvodája 

- 171 

12 Dunaújvárosi Óvoda Százszorszép 
Tagóvodája 

- 96 

„ 
 
Jelen módosító okiratot 2018. augusztus 31. napjától kell alkalmazni. 
Kelt: Dunaújváros, 2018. május 17. 

P.H. 
Cserna Gábor 
polgármester 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. május 25. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Óvoda 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
               a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 
Határidő: 2018. szeptember 28. 
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4.  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 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

257/2018. (V.17.) határozata 
a Dunaújvárosi Óvodában óvodapedagógus, dajka és gyógypedagógiai 

asszisztens álláshely engedélyezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018/19-es nevelési évben a 
Dunaújvárosi Óvoda szakmai létszámát 10 fővel növeli az alábbiak szerint: 

 
6 fő óvodapedagógus álláshelyet létesít 2018. szeptember 1. napjától, 
3 fő dajka álláshelyet létesít 2018. szeptember 1. napjától, 
1 fő gyógypedagógiai asszisztens álláshelyet létesít 2018. szeptember 1. 
napjától.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018/2019-es nevelési évre a 

fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvodában (2400 Dunaújváros, Pajtás u. 2.) 
 

az óvodapedagógus munkakört:              126,5 fő, 
a dajka munkakört:                   61  fő, 
a pedagógiai munkát segítő munkakört:      19,5 fő, 
a technikai dolgozó munkakört:                29,5 fő 
Mindösszesen:                236,5 fő létszámban állapítja meg. 

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

feladat végrehajtása vonatkozásában a Dunaújvárosi Óvoda intézmény 2018. 
évi költségvetésében az intézményfinanszírozás összegét az alábbiak szerint 
módosítja: 
A személyi juttatások előirányzatát 8.853.954,- forinttal, a járulék előirányzatát 
509.299,- forinttal megemeli. Az összeg Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 5 b. melléklet „Intézményi tartalék” 
sora terhére kerül elszámolásra. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester 
             - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
               a humán szolgáltatási 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 
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4.  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. 

 
5.  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 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol 
lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

258/2018. (V.17.) határozata 
a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött haszonkölcsön szerződés és a 

hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról szóló 
439/2017. (VI.15.) határozat módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az állásfoglalás kialakítására a 

hajléktalan ellátórendszer további működtetéséről szóló 439/2017. (VI.15.) 
határozata 4. pontjában a „2018. december 31-ig” szövegrészt „legkésőbb 
2019. december 31-ig„ szövegre módosítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal jelenleg 
fennálló bérleti szerződést hosszabbítsa meg változatlan feltételek mellett 2019. 
december 31-ig. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 

    Határidő: - a Közgyűlés döntését követően haladéktalanul 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Magyar 

Mentőszolgálat Alapítvánnyal 2017. október 4-én megkötött haszonkölcsön 
szerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosuljon: „Felek megállapítják a jelen 
szerződés 1/a. számú mellékleteként becsatolt Fejér Megyei Kormányhivatal 
Dunaújvárosi Járási Hivatala Földhivatali Osztálya összefoglaló határozata 
alapján, hogy a Kölcsönadó kizárólagos  – 1/1 arányú – tulajdonát képezi a 
Dunaújváros, belterület 772/14 helyrajzi szám alatt nyilvántartott „kivett épület, 
udvar” megnevezésű 2811 m2 területű, természetben Dunaújváros, Kandó 
Kálmán tér 4. szám alatti ingatlan (a továbbiakban: ingatlan).” 

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

határozatot a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke és a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója részére küldje 
meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2018. május 31. 
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5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a 3. pontban meghatározott döntés alapján a határozat melléklete szerinti 
haszonkölcsön szerződés 1. számú módosítását aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2018. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Gombos István alpolgármestert a „Javaslat a Vasas 
Táncegyüttes támogatására, ennek kapcsán a költségvetési rendelet módosítására, 
és szerződéskötésre a Vasas Táncegyüttes Alapítvánnyal” című előterjesztés 
határozati javaslatára történő szavazásból – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – nem zárta ki és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

259/2018. (V.17.) határozata 
Gombos István alpolgármester személyes érintettség bejelentése alapján 

a határozathozatalból történő kizárásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István alpolgármester 
személyes érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a „Javaslat a Vasas 
Táncegyüttes támogatására, ennek kapcsán a költségvetési rendelet módosítására, 
és szerződéskötésre a Vasas Táncegyüttes Alapítvánnyal” című előterjesztés 
határozati javaslatára történő szavazásból Gombos István alpolgármestert nem zárja 
ki. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Hingyi László), 
távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

260/2018. (V.17.) határozata  
a Vasas Táncegyüttes támogatásáról, ennek kapcsán a költségvetési rendelet 

módosításáról és szerződéskötésről a Vasas Táncegyüttes Alapítvánnyal  
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi költségvetésről és 
annak végrehajtásáról szóló rendelete 5.a. mellékletében „Kulturális, oktatási és 
ifjúsági feladatok” címszó alatt 9.20. előirányzatként szereplő: „MMK Nonprofit 
Kft. Vasas Néptáncegyüttes támogatása” szövegrészt  „Vasas Táncegyüttes 
Alapítvány” szövegrészre módosítja, egyúttal a Közgyűlés a hivatkozott 
költségvetési előirányzat terhére 4.000.000 Ft támogatást nyújt a Vasas 
Táncegyüttes Alapítvány részére, amely a táncegyüttes eszközeinek 
fejlesztésére, fellépésekre, fesztiválszereplésekre fordítandó. 

 
2.  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 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont alapján elkészített, a határozat mellékletét képező támogatási 
szerződést írja alá azt követően, hogy az eredeti támogatási szerződést az 
MMK Nonprofit Kft. és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
megszünteti, és visszavonásra kerül az MMK Nonprofit Kft. támogatásáról szóló 
korábban meghozott polgármesteri határozat, egyben utasítja, hogy 
gondoskodjon a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről. 

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

                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. május 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

261/2018. (V.17.) határozata 
Dunaújváros MJV Önkormányzata és a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 
között a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet rezsiköltségének fizetését biztosító 

megállapodás megkötéséről 
 

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a határozat mellékletét 
képező, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Pantaleon 
Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros közötti a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet 
rezsiköltségének fizetését biztosító megállapodás megkötéséhez, mely szerint 
2018. június 1-től 16.646,- Ft + ÁFA/hó megtérítésére kerül sor a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott bevétel terhére. 

           
2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban megjelölt szerződést írja alá, és a Szent Pantaleon Kórház-
Rendelőintézet Dunaújvárost, mint szerződő felet a határozat megküldésével 
tájékoztassa a testület döntéséről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
             - a végrehajtásban való közreműködésért:  
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat megküldésére: 2018. május 31. 
                - szerződés aláírására: 2018. június 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
262/2018. (V.17.) határozata 

a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében 
dr. Majorosi Emese útiköltségének megtérítéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet 

ellátása érdekében dr. Majorosi Emese teljes gépjármű útiköltségét mint a körzet 
működtetésével szükségszerűen felmerülő költséget elismeri és hozzájárul annak 
kifizetéséhez lakhelye és a 15. körzet Dunaújváros, Váci M. u. 9. szám alatti rendelő 
között a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ közötti útvonal tekintetében – a 15. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátása 
érdekében – létrejött szerződés időtartama alatt azzal, hogy dr. Majorosi Emese az 
útiköltség összegét számlával köteles igazolni és havi útnyilvántartást köteles 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához benyújtani. 

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

Határidő: folyamatos 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a számlával 

és útnyilvántartással igazolt útiköltség megtérítéséről intézkedjen. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                          a polgármester 

- a végrehajtásban való közreműködésért:  
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a benyújtott számlán szereplő időpont 
 
3.  Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás fedezete az Állami Egészségügyi Ellátó 

Központ és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között helyettesítő 
háziorvosi szolgálat ellátására kötött szerződés 3. számú mellékletében meghatározott, 
a finanszírozásból átadott összeg. 

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

közlésére. 
 

 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                     a polgármester 

                         - a végrehajtásban való közreműködésért:  
  a humán szolgáltatási osztály vezetője 

 Határidő: 2018. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
263/2018. (V.17.) határozata 

a hajléktalanok ellátása érdekében Németh Ildikó ápolóval 
megbízási szerződés megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Magyar 

Mentőszolgálat Alapítvány által működtetett hajléktalanokat ellátó integrált 
intézménybe bejelentett személyek egészségügyi alapellátása érdekében az 
ápolói feladatok elvégzésére Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és Németh Ildikó ápoló között 2018. június 1. napjától a megbízási szerződés a 
jelen határozat melléklete szerinti formában és tartalommal létrejöjjön. 

      
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: a megbízási szerződés aláírására: 2018. május 31. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) rendelet 5. melléklet 11. 
Egészségügyi feladatok Személyi juttatások, valamint Munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó sorain az ápoló megbízási díjának és 
járulékainak kifizetésére a fedezet rendelkezésre áll. 

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

megbízási szerződés egy példányát küldje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2018. május 31. 
 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2018. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

264/2018. (V.17.) határozata 
az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2018. évi támogatására 

vonatkozó pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 163/2018. (II.22.) PM 

határozattal kiírt oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2018. évi 
támogatására vonatkozó pályázatra benyújtott alapítványi kérelmek közül 
támogatja az alábbiakat: 

 
PÁLYÁZÓ NEVE PÁLYÁZAT TÉMÁJA TÁMOGATÁS (FT) 

„Szilágyi” Alapítvány 

Színházlátogatás 
 Múltidéző játszóház 

Tanulmányi kirándulás 
Zombor (Szerbia) városába 

302.500,- 
 

Göllner Mária Waldorf 
Pedagógiai Alapítvány 

Működési támogatás 
(2018.09.01.-2019.03.31.) 

300.000,- 

Muzsikáló Fiatalok 
Alapítvány 

„Móriczos Piknik” 
megrendezése 

200.000,- 

Kőrösi Diákalapítvány 
 Interaktív táblarendszer és 

telepítése 
 

 200.000,- 
 

 
A pályázati támogatások fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletének 5. melléklete 13. sorszámú 
„oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete” előirányzata biztosítja. 

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

pályázatokra: 
 

PÁLYÁZÓ NEVE PÁLYÁZAT TÉMÁJA 

Dunaújvárosi Szonáta 
Zeneművészeti 

Alapítvány 

GIUSTOZZI 120 bassi harmónika 

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

és 2. pontban hozott döntésről értesítse a pályázókat, kösse meg a nyertes 
pályázókkal a 37/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. mellékleteként 
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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. május 30. 

        - 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 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
265/2018. (V.17.) határozata 

a szociális és egészségügyi szervezetek 2018. évi támogatására vonatkozó 
pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 162/2018. (II.22.) PM 

határozattal kiírt szociális és egészségügyi szervezetek 2018. évi támogatására 
vonatkozó pályázatra benyújtott alapítványi kérelmek közül támogatja az 
alábbiakat: 

 
PÁLYÁZÓ NEVE PÁLYÁZAT TÉMÁJA TÁMOGATÁS (FT) 

Jószolgálati Otthon 
Közalapítvány 

Balatoni tábor halmozottan 
hátrányos helyzetű 

fogyatékkal élő ellátottak 
részére 

156.000,- 

Dunaújváros és 
Környéke 04 
Alapítvány 

Működési támogatás  500.000,- 

Dunaújvárosi 
Bölcsődékért 

Alapítvány 

30 db Germicid armatura és 
fénycső csoportszobákba 

(fertőtlenítés) 
830.000,- 

 
A pályázati támogatások fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletének 5. melléklete 10. sorszámú 
„szociális és egészségügyi szervezetek támogatása” előirányzata biztosítja. 

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

1. és 2. pontban hozott 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. május 30. 

               - 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 a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér 
Attila, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

266/2018. (V.17.) határozata 
a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő  

„XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor” támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése – Tárnok Mária 
kuratóriumi elnök kérésére – a XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 
Diáktábor költségeihez a 2018. évben egyszeri 400.000 Ft, azaz négyszázezer 
forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Kisebbségekért – Pro Minoritate 
Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa u. 6.) részre. 

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

szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 5/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete 5/A mellékletének 9.12 „Pro 
Minoritate Alapítvány – Bálványos” nevű előirányzat soráról biztosít fedezetet.  

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert, hogy jelen határozat alapján a Kisebbségekért – Pro Minoritate 
Alapítvánnyal kötendő kötelezettségvállalást írja alá, és a nyilvántartásba 
vételéről gondoskodjon.  

 
Felelős: - az aláírásért és rögzítésért:  
               a polgármester 
             - a kötelezettségvállalás előkészítésében való közreműködésért: 
               a humán szolgáltatási osztályvezető 
Határidő: 2018. június 25. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert, hogy jelen határozatnak a Kisebbségekért – Pro Minoritate 
Alapítvány részére történő megküldésről gondoskodjon.  

 
Felelős: - a határozat megküldéséért:  
               a polgármester 
             - a határozat megküldésében való közreműködésért: 
               a humán szolgáltatási osztályvezető 
Határidő: 2018. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

267/2018. (V.17.) határozata 
óvodatej programban való részvétel jóváhagyásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV.26.) 
FM rendelet alapján az óvodatej programban való részvételt támogatja és a 
program támogatására – 2018. április 26-án – kiírt ajánlattételi felhívást 
jóváhagyja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat 

1. pontjában jóváhagyott ajánlattételi felhívásra beérkező pályázatok 
tekintetében felhatalmazza a polgármestert azok elbírálására, valamint a 
kiválasztott szállító esetében az 1. pontban megjelölt rendelet 3. melléklet 
szerinti szállítási szerződés megkötésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester  
     - határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a szerződés megkötésére: 2018. május 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, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), 
tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), 
távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
268/2018. (V.17.) határozata 

az Önkormányzat 2018. I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről 
szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről 
szóló tájékoztatót. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú város Közgyűlésének 

269/2018. (V.17.) határozata 
nehéz élethelyzetbe került gyermekek szüleinek támogatásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 18/2018. (I.25.) határozat 6. pontját 
hatályon kívül helyezi, egyben kinyilvánítja azon szándékát, hogy a beteg gyermeket 
nevelő, nehéz helyzetben lévő családok támogatási igényeiről egyedi kérelmek 
alapján dönt. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:   folyamatos 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

270/2018. (V.17.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-16  

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázaton való 
részvételéről és konzorciumi megállapodás aláírásáról” 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson 
be a TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
címmel. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást 
kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel (továbbiakban: projektmenedzsment 
szervezet) a fent nevezett projekt támogatási kérelmének benyújtása, valamint 
a projekt megvalósítása érdekében, továbbá ahhoz, hogy a projekt előkészítési 
szakaszában a projektmenedzsment szervezet közreműködő, véleményező 
szerepet töltsön be. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 2. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodásokat, 
valamint a támogatási kérelmek benyújtásához, illetve a projektek 
előkészítéséhez szükséges dokumentumokat aláírja.  

 
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 támogatási kérelmek benyújtásának határideje 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban megnevezett projekt 
előkészítési költségei vonatkozásában 10 millió Ft előfinanszírozást biztosítson 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési 
rendelete 5. mellékletének 23.3 TOP programok elnevezésű sorának dologi 
kiadások kiemelt előirányzat terhére. 

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

határozat 4. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés 
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soron következő módosítása során vegye figyelembe, valamint utasítja a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

           a polgármester 
          - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
           a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
           a költségvetés módosításáért: 
           a jegyző 
          - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
           a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

271/2018. (V.17.) határozata 
 a TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című 

projekt megvalósításához szükséges Üzleti Terv elkészítéséhez forrás 
biztosításáról 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a TOP-6.6.1-16 

„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című projekt az orvosi 
rendelők pályázat előkészítéséhez szükséges Üzleti Terv elkészítteti. 

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
rendeletének 5. melléklet 23.3. „TOP PROGRAMOK” dologi kiadások sora 
biztosít fedezetet bruttó Hárommillió-ötszázezer Ft összegben.  

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

Irodaház Kft-t, hogy jelen határozat 1. pontjában szereplő feladat 
vonatkozásában az előkészítési tevékenységhez szükséges feladatokat 
készítse elő, és a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2018. május 31. 
 
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 módosításában való közreműködésért: 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
272/2018. (V.17.) határozata 

 a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat 
együttműködési konzorciumából történő tag kilépésére irányulómegállapodás 

aláírásáról 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a TOP-
6.9.2-16 “Helyi identitás és kohézió erősítése” címmel megjelent pályázati 
felhívásra irányuló, a támogatási kérelem benyújtásához kötött Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodásból DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit 
Zrt. konzorciumi tag kilépjen. 

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

hogy az 1. pontban megnevezett Konzorciumi Tag kilépésére, a Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás megszüntetésére irányuló három oldalú - a 
határozati javaslat 1.számú mellékletét képező – megállapodást aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2018. május 24. 
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a TOP-6.9.2-16 “Helyi identitás és kohézió erősítése” címmel megjelent 
pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtásához, a pályázati feltételek 
alapján meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő - a 
határozati javaslat 2. számú mellékletét képező – új Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodást, valamint a támogatási kérelem benyújtásához, 
illetve a projekt előkészítéséhez szükséges dokumentumokat aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2018. május 24. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

273/2018. (V.17.) határozata 
a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázathoz 

szükséges Közösségi felmérésre, Közösségi beszélgetések és interjúk 
lebonyolítására, valamint Helyi Cselekvési Terv elkészítésére meghirdetett  

ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a TOP-6.9.2-16 “Helyi identitás és 

kohézió erősítése” című pályázathoz szükséges Közösségi felmérésre, 
Közösségi beszélgetések és interjúk lebonyolítására, valamint Helyi Cselekvési 
Terv elkészítésére meghirdetett ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok 
alapján nyertes ajánlattevőként a bruttó 10.490.200,- Ft, azaz bruttó tízmillió-
négyszázkilencvenezer-kettőszáz forint ajánlati árat kínáló Pozitív Externália 
Tanácsadó és Projektfejlesztő Kft. (1173 Budapest Budapest, Akácvirág utca 
28. III. em. 10., Képviselő: Mészáros György ügyvezető igazgató) ajánlattevőt 
jelöli meg.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Főépítészi, 

Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetőjét, hogy az 1. pontban 
megnevezett ajánlattevővel az előterjesztés mellékletét képező vállalkozási 
szerződést – megfelelve a pályázati feltételekben meghatározott formai és 
tartalmi követelményeknek - terjessze be polgármesteri aláírásra és intézkedjen 
a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2018. május 24. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
274/2018. (V.17.) határozata 

a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére vonatkozó 
pályázattal kapcsolatos konzorciumi szerződéssel kapcsolatos döntés 

meghozataláról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi kikötésekkel fogadja a 

GINOP – 7.1.6-16 világörökségi helyszínek fejlesztése felhívásra benyújtandó 
konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt 
megvalósítására tervezetet, amely a határozat 1. sz. melléklete: 
a) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a konzorciumi 

együttműködési megállapodás 9. pontjában a kommunikáció 
véleményezésére vonatkozó bekezdést magára nézve nem tartja 
kötelezőnek és betartandónak. 

b) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a konzorciumi 
együttműködési megállapodás 10. Titoktartás című pontját – a pályázati 
kiírás és a közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségének 
biztosítására figyelemmel - magára nézve nem tartja kötelezőnek és 
betartandónak. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, a 

határozat 1. pontjában elfogadott konzorciumi együttműködési megállapodás 
aláírására és a pályázattal további döntések meghozatalára és a tárgyban 
keletkező és azzal összefüggő szükséges dokumentumok aláírására azzal, 
hogy a közgyűlés soron következő rendes ülésén tájékoztatni köteles a 
közgyűlés tagjait az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, 
intézkedésekről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a polgármester figyelmét 

arra, hogy utólagos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

275/2018. (V.17.) határozata 
a TOP-6.3.2 Dózsa Mozicentrum épületének- és környezetének, valamint 

a TOP-6.5.1 Dózsa Mozicentrum épületenergetikai fejlesztése c. 
 projektben tervezett beruházás kivitelezőjének kiválasztására 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.3.2 Dózsa 
Mozicentrum épületének- és környezetének, valamint a TOP-6.5.1 Dózsa 
Mozicentrum épületenergetikai fejlesztése c. projektben tervezett beruházási 
tevékenység elvégzésével a határozat 1. sz. mellékletét képező függő hatályú 
vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően a DVG Zrt.-t (2400 
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) bízza meg 500 752 379,- Ft, + ÁFA, összesen 
bruttó 635 955 522,- Ft, azaz hatszázharmincötmillió-kilencszázötvenötezer-
ötszázhuszonkettő forint vállalkozási díjért. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 

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

  
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő:  a szerződés megkötésére: 2018. május 28.  

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

kötelezettségvállalásra részben a 2018. évi költségvetéséről és annak 
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelete biztosít 459.955.522,- Ft 
fedezetet: a   7.a melléklete 23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló 
projektek kiadásai 11. TOP 6.3.2 Zöld város projekt soron bruttó 428.100.000,- 
Ft-ot. A fennmaradó 31.856.000,- Ft-ot átcsoportosítás útján az 5. melléklet 
23.3. TOP programok/3 dologi kiadások előirányzat soráról. A TOP 6.5.1-16 
projekt pozitív támogatói döntése esetén a hiányzó 176 000 000 Ft összeg a 
költségvetési bevétel pályázati forrás során megemelkedik. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

                        a polgármester 
                       - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                         a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  

Határidő: 2019. június 30. 
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4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy a 3. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetési rendelet 
módosításakor vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  
                 a jegyző 
               - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a költségvetés soron következő módosításának időpontja. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 4 fő 
(Besztercei Zsolt, Hingyi László, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
276/2018. (V.17.) határozata  

az Élményfürdő komplexum támogatott látogatására vonatkozó 
koncepció elfogadására 

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

Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2018. (I.25.) határozata 6. pontját az 
alábbiak szerint módosítja: 
„6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert egy a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Intézményei, dunaújvárosi nyugdíjas lakosok 
részére támogatás nyújtására vonatkozó rendszer kidolgozására és annak 
közgyűlés elé terjesztésére.” 

 
2. 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 látogatásához belépő és az 
ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéhez a mindenkor érvényes 
díjszabásnak megfelelő 3 órás belépőjegy vásárlására 2018. június 01-től 2018. 
december 31-ig bruttó 311.150.000.-Ft/2018. év (7 hónap) támogatást nyújt az 
alábbi bontásban és bruttó összegben: 

 
Kedvezményezettek  Támogatási összeg 2018. évre bruttó 

összeg 

1.1. Dunaújvárosi Óvoda   34.226.410-Ft 

1.2 Bölcsődék Igazgatósága 
Dunaújváros 

  17.009.533-Ft 

1.3.Egyesített Szociális Intézmény és 
Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai 

  17.216.967-Ft 

1.4.Útkereső Segítő Szolgálat     1.244.510-Ft 

1.5.Dunaújvárosi Tankerületi Központ 137.735.913-Ft 

1.6 dunaújvárosi nyugdíjasoknak   103.716.667-Ft 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat 1. számú mellékletét képező szerződésminta 1.1.-1.5. 
pontokban foglaltakkal kiegészített, továbbá a jelen határozat 2. számú 
melléletét képező szerződés aláírására az európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a Miniszter 
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jelen támogatási programra vonatkozó jóváhagyásának közlését követően, a 
jóváhagyásban foglalt esetleges módosításokkal. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 

jelen határozat 3. számú mellékletét képező „Szolgáltatási koncessziós 
szerződés a dunaújvárosi élményfürdő üzemeltetésére és hasznosítására” 
című szerződés módosítás aláírására és felkéri 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 

        - a támogatási szerződések aláírására: Miniszter jóváhagyásának 
          közlését követő 15 napon belül 
        - a módosított koncessziós szerződés aláírására: a határozat 
          érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Gombos István alpolgármestert a „Javaslat a 
dunaújvárosi sportszervezetekkel kötött kölcsönszerződés és támogatási szerződés 
módosítására” című előterjesztés I. határozati javaslatára történő szavazásból – 
mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán) – nem zárja ki és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
277/2018. (V.17.) határozata 

Gombos István alpolgármester személyes érintettség bejelentése alapján 
a határozathozatalból történő kizárásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István alpolgármester 
személyes érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a „Javaslat a 
dunaújvárosi sportszervezetekkel kötött kölcsönszerződés és támogatási szerződés 
módosítására” című előterjesztés I. határozati javaslatára történő szavazásból 
Gombos István alpolgármestert nem zárja ki. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Sztankovics László), 
tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, 
Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

278/2018. (V.17.) határozata 
a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött 

tartozásátvállalási szerződés módosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2014. november 24-
én a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel (2407 Dunaújváros, 
Pálhalma 1.) kötött tartozás átvállalási szerződésben szereplő 80.000.000,- Ft kölcsön 
visszafizetési határideje 2018. április 30-ról 2018. június 30-ra módosuljon, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás 
aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2018. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

279/2018. (V.17.) határozata 
a Dunaferr Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2009. március 17-én 
a Dunaferr Sportegyesülettel (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.) kötött támogatási 
szerződésben szereplő 50.000.000,- Ft visszatérítendő támogatás visszafizetési 
határideje 2018. április 30-ról 2018. június 30-ra módosuljon, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2018. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
280/2018. (V.17.) határozata  

a Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
közötti Ingatlan bérleti szerződés (terembérlet), valamint a 2018.03.20-án kelt 

Bérleti/rendelkezésre állási szerződés (újabb terembérlet) módosítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi 

Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2018. 
március 20. napján kelt Bérleti/rendelkezésre állási szerződést (új terem bérleti 
szerződés) kiegészíteni kívánja oly módon, hogy Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a 2018. június 1-től a szerződés fennállásáig, azaz 2019. 
február 28-ig terjedő időszakra vonatkozó bérleti díjat, (27.000.000,- Ft) előre egy 
összegben megfizeti legkésőbb 2018. május 31-ig a Dunaújvárosi Egyetem 
részére azzal, hogy a határozott idő lejártát követően megszűnik a szerződés, 
azaz nem kerül meghosszabbításra. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése továbbá úgy határoz, hogy a 

Dunaújvárosi Főiskola és a Dunaújváros Önkormányzata között 2006. július 14. 
napján kelt és 2015. június 3. napján módosított Ingatlan bérleti szerződést 
(terem bérleti szerződés) kiegészíteni kívánja oly módon, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. június 1.-2019. február 28-ig tartó 
időszakra (9 hónap) a bérleti díjat (22.875.000,- Ft) egy összegben megfizeti 
legkésőbb 2018. május 31-ig a Dunaújvárosi Egyetem részére. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. és 2. 

pontban meghatározott költségekre forrást biztosít a 2018. évi költségvetési 
rendelet 5. melléklet, 14. vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások soron 
38.791.000,- Ft-ot, valamint 11.084.000,- Ft-ot biztosít az 5.b melléklet Általános 
tartalék soráról az 5. melléklet, 14. vagyongazdálkodási feladatok, dologi 
kiadások sorra történő átcsoportosítással. 

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

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés soron következő 
módosításakor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                      a polgármester  
                    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 

                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
             - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 

                    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
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      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője   
Határidő: 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja  
 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező szerződés 
módosítások aláírására.  

 
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 szerződés módosítások aláírására a határozat közlését követő 
                          30 napon belül 
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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, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 4 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
281/2018. (V.17.) határozata 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 
megújításával kapcsolatosan, a Mobilissimus Kft. által elkészített és 

meghirdetett pályázati kiírás értékeléséről 
 

1.  Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja az autóbusszal 
végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújítására kiírt 
pályázatra egy pályázat érkezett, amit a KNYKK Középnyugat-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. küldött Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére. 

 
2. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja a KNYKK 

Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. „Dunaújváros Megyei 
Jogú Város autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 
közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” című pályázata 
érvényes a pályázati szempontoknak megfelelő. 

 
3. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítja, a „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati 
kiírása autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 
közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” című pályázati felhívás 
VII.20 pontjában megfogalmazottaknak alapján, mely szerint az igényelt 
ellenszolgáltatás összege Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
mindenkori teljesítőképességéhez mérten nem vállalható, egyben felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére. 

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

határozat 2. számú mellékleteként csatolt szerződésmódosítást írja alá. 
 

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

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

                    - a szerződésmódosítás aláírására: 2018. június 29.  
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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, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), 
távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

282/2018. (V.17.) határozata  
a DVG Zrt. 2017. évi beszámolójának és 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Zrt. 2017. évi beszámolóját, 
annak kiegészítő mellékletét 2.866.860 e Ft mérleg főösszeggel, 5.192 eFt adózott 
eredménnyel (nyereség) a határozat 1., 2., 3. 4. számú mellékletei szerint elfogadja, 
azzal, hogy az eredményt eredménytartalékba kell helyezni, valamint a 2018. évi 
üzleti tervét a határozat 5. számú melléklete szerint, egyben utasítja polgármestert a 
határozat közlésére. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásáért: 
                  a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére:  
                  az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlésa I. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László), 
tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

283/2018. (V.17.) határozata  
a Dunaújváros Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 2017. évi éves beszámolójának, 

2018. szakmai és pénzügyi tervének megtárgyalásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Főiskola – 
Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját 326.770 e Ft mérleg főösszeggel és -257.217 eFt adózott 
eredménnyel (veszteség) a határozat 1., 2., és 3. mellékletei szerint elfogadja 
azzal, hogy 2018. évre prémium feladatot nem tűz ki. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi szakmai és pénzügyi 

terve a határozat 4. számú melléklete szerint nem fogadja el és utasítja a 
Dunaújváros Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. ügyvezetőjét, hogy 2018. június 
30-ig dolgozzon ki intézkedési tervet a veszteség megszüntetésére, egyúttal 
utasítja a polgármestert a határozat közlésére.  

 
Felelős: - a határozat közléséért  

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

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

 
(A szavazás után Cserna Gábor polgármester jelezte, hogy a szavazás 
eredményéhez még plusz egy „tartózkodik” szavazat adódik, így kialakult a szavazás 
eredményeként: 12 igen szavazat, tartózkodott 1 fő, nem szavazott 2 fő, távol lévő 1 
fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

284/2018. (V.17.) határozata 
a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. ügyvezetője és 

könyvvizsgálója megválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 

Akadémia Nkft. vezető tisztségviselőjének megbízatása lejárta miatt 2018. 
június 01-től, 2018. június 30-ig Szemenyei Istvánt választja meg új 
ügyvezetőnek bruttó 350.000,- Ft/hó megbízási díj mellett. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 

Akadémia Nkft. jelenlegi könyvvizsgálója 2018. május 31-én történő 
megbízatása lejárta miatt 2018. június 01-től 2019. május 31-ig Viczkó és Társa 
Kft.-t jelöli 35.000,- + Áfa/hó megbízási díj mellett azzal, hogy a társaság 
nevében eljáró könyvvizsgáló Viczkó József. 

 
3. 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: 
                         a DKKA 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 (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
285/2018. (V.17.) határozata 

DKKA Nonprofit Kft. 2017/2018-as Sport Fejlesztési Programjának 
önerő biztosítására vonatkozó támogatási kérelméről 

 
1.  Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése a DKKA Nonprofit Kft. 2017/2018-

as Sport Fejlesztési Programja önereje biztosításához 25.000.000,- Ft-ot 
biztosít a 2018. évi önkormányzati költségvetés 5.b. melléklete pályázati 
tevékenység, felkészítés, önrész tartalék sor terhére, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékleteként csatolt támogatási szerződés 
aláírására az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter 
jóváhagyását követően. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester   

                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő nyolc napon belül 

                    - a támogatási szerződés aláírására: az európai uniós források 
                          felhasználásáért felelős miniszter jóváhagyását követő 
                          30 napon belül 

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

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi önkormányzati költségvetés 
soron következő módosításakor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a 
polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                        a polgármester  
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                      - a költségvetés módosításáért:  
                        a jegyző  
                      - a költségvetés módosításában és tervezésében 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 

Határidő: a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 
2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Nagy Zoltánné) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
286/2018. (V.17.) határozata 

DKKA Nonprofit Kft. 2017/2018-as Sport Fejlesztési Programjának 
önerő biztosítására vonatkozó támogatási kérelméről 

 
1.  Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése a DKKA Nonprofit Kft. 2017/2018-

as Sport Fejlesztési Programja önereje biztosításához 25.000.000,- Ft-ot 
biztosít a 2018. évi önkormányzati költségvetés 5.b. melléklete pályázati 
tevékenység, felkészítés, önrész tartalék sor terhére, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékleteként csatolt támogatási szerződés 
aláírására az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter 
jóváhagyását követően. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

                    - a támogatási szerződés aláírására: az európai uniós források 
                          felhasználásáért felelős miniszter jóváhagyását követő 
                          30 napon belül 

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

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi önkormányzati költségvetés 
soron következő módosításakor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a 
polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                         a polgármester  
                       - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                         a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                       - a költségvetés módosításáért:  
                         a jegyző  
                       - a költségvetés módosításában és tervezésében 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 

Határidő:  a 2018. évi költségvetés 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, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), 
távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

287/2018. (V.17.) határozata  
a DSZSZ Kft. 2017. évi éves beszámolójának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolóját elfogadja a határozat 1.,2, és 3. számú 
mellékletei szerint, a határozat 4. számú mellékleteként csatolt könyvvizsgálói 
véleménnyel megegyezően, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül 
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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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Izsák Máté), távol lévő 1 fő 
(Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

288/2018. (V.17.) határozata  
a Dunanett Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolójának és 

2018. évi üzleti tervének elfogadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Nonprofit Kft. 2017. 
évi beszámolóját 1.248.953 e Ft mérleg főösszeggel és -28.148 e Ft 
(veszteség) adózott eredménnyel a határozat 1. 2. 3. számú mellékletei szerint, 
az üzleti jelentését a határozat 4. számú melléklete szerint elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Nonprofit Kft. 2018. 

évi üzleti tervét elfogadja a határozat 5. számú melléklete szerint, egyben 
utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 

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

beszámolóval lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2018. évre 
prémiumfeladatot nem tűz ki Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata. 

 
Felelős: - a határozat közléséért:  

               a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály vezetője  
                        a Dunanett NKft. ügyvezető igazgatója 

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 – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), 
távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

289/2018. (V.17.) határozata  
a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2017. évi éves beszámolójának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2017. évi 
beszámolóját elfogadásra javasolja a Dunanett Nonprofit Kft.-nek a határozat 1. 2. és 
3. számú mellékletei szerint, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért:  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: 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 I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, 
Gombos István), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
290/2018. (V.17.) határozata  

az Innopark Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolójának és 
2018. évi üzleti tervének megtárgyalásával kapcsolatosan 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Innopark Nonprofit Kft. 2017. 

évi beszámolóját 194.421 e Ft mérleg főösszeggel és -7.032 e Ft (veszteség) 
adózott eredménnyel a határozat 1. 2. 3. számú mellékletei szerint elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Innopark Nonprofit Kft. 2018. 

évi eredménytervét a határozat 4. melléklete szerint nem fogadja el és utasítja 
az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 2018. június 30-ig dolgozzon ki 
intézkedési tervet a veszteség megszüntetésére, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Innopark Nonprofit Kft. 

javadalmazási szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott beszámolóval 
lezárt üzleti 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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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, 
Gombos István), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
291/2018. (V.17.) határozata  

az Innopark Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője és 
könyvvizsgálója megválasztásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Rauf Norbertnek, az Innopark 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízatása lejárta miatt 2018. június 01-től 
2019. március 31-ig Rauf Norbertet választja meg a társaság ügyvezetői 
feladatainak munkaviszony keretében történő ellátására, változatlan feltételek 
mellett, bruttó 300.000- Ft/hó munkabér ellenében. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Innopark Nonprofit Kft. 

jelenlegi könyvvizsgálója 2018. május 31-én történő megbízatása lejárta miatt 
2018. június 01-től 2019. március 31-ig Tóthné Nagy Etelkát választja meg a 
társaság új könyvvizsgálójának. 

 
3. 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 az ügyvezető 
munkaszerződése aláírására, jelen határozat mellékletét képező tartalommal. 

 
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 

                         - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                           15 napon belül 
                        - a munkaszerződés aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                          15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő 
(Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László), 
tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, 
Cserni Béla, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
292/2018. (V.17) határozata 

 az Innopark Nonprofit Kft. Gépjármű Használati Szabályzatáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte, egyúttal nem hagyja 
jóvá az Innopark Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Magyar út 106/B) által 
előterjesztett és jelen határozat mellékletét képező Gépjármű Használati 
Szabályzatot. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat közlésére. 
  

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester       
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője                       
                  az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                  megküldést követő 8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 
fő (Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), 
távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

293/2018. (V.17.) határozata 
 az Innopark Nonprofit Kft. Cafeteria Szabályzatáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte, egyúttal nem hagyja 

jóvá az Innopark Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Magyar út 106/B) által 
előterjesztett és jelen határozat mellékletét képező Cafeteria Szabályzatot.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat közlésére. 
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester       
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője                       
                  az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                  megküldést követő 8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol 
lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
294/2018. (V.17.) határozata  

a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 
15.564 eFt mérleg főösszeggel, 6.453 eFt adózott eredménnyel (nyereség) a 
határozat 1., 2., és 3. számú mellékletei szerint elfogadja, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai NKft. javadalmazási szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott 
beszámolóval lezárt üzleti 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 



76 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

295/2017. (V.17.) határozata  
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, 

a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás elszámolásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja a 

Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 
10/A.) és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött 
közfeladat ellátási szerződésben meghatározott feladatok ellátására 2017. 
évben biztosított 106.617.720,- Ft forrás felhasználásáról készült 2017. évi 
veszteségkiegyenlítésről/ellentételezésről szóló elszámolást 2.920.753,- Ft 
nyereséggel (túlkompenzáció) és az Éves Működési Jelentést annak 
ismeretében, hogy az elszámolásban szerepelnek 2016. évi rendezvényekre 
vonatkozó számlák 6.885.380,- Ft összegben.  

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

meghatározott túlkompenzáció összegét nem kéri visszautalni, a társaság 
köteles azt az aktuális időszak tevékenységének veszteség kompenzálására 
fordítani, és azzal elszámolni a 2018. évben benyújtandó 
veszteségkiegyenlítésről/ellentételezésről szóló elszámolásban. 

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

közlésére. 
  

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester       
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője     
                  a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője                  
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                  megküldést követő 8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

296/2018. (V.17.) határozata  
a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 
2017. évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 17.764 eFt mérleg főösszeggel, 
-2.784 eFt (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel a határozat 1., 2. és 3. számú 
mellékletei szerint elfogadja, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős:  - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásáért: 
                 a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                 nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

297/2018. (V.17.) határozata 
a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója megválasztására  

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Dunaújvárosi Partvédelmi 

Vállalat vezető tisztségviselőjének megbízatása lejárta miatt 2018. június 01-től, 
2019. május 31-ig Gergő Edmondot választja meg új igazgatónak bruttó 
100.000,- Ft/hó megbízási díj mellett. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat által 
előkészített Alapító Okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt társasági szerződés és a 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 érkezésétől 
                    számított 8 napon belül 
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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, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
298/2018. (V.17.) határozata  

a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának, 
2018. évi üzleti tervének elfogadásáról 

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

2017. évi egyszerűsített beszámolóját 615.877 e Ft mérleg főösszeggel és -
39.929 eFt (veszteség) adózott eredménnyel a határozat 1., 2. és 3. mellékletei 
szerint elfogadja, egyben utasítja polgármestert a határozat közlésére. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 

2018. évi üzleti tervét a határozat 4. melléklete szerint elfogadja, egyben 
utasítja polgármestert a határozat közlésére. 

  
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 

javadalmazási szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott beszámolóval 
lezárt üzleti 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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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, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

299/2018. (V.17.) határozata 
Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. 

új ügyvezetőjének megválasztásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Mádai Balázs Gábor, a Vasmű u. 
41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. ügyvezetőjének 
megbízatása lejárta miatt 2018. június 01. napjától 2019. május 31. napjáig 
Mádai Balázs Gábort választja meg a társaság új ügyvezetőjének, azzal hogy 
feladatait megbízási viszonyban, megbízási díj nélkül látja el.  

 
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 meghozatalától 
                          számított 15 napon belül 
               - az alapító okirat módosítás aláírására: a határozat meghozatalától 
                          számított 15 napon belül  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő 
(Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), nem szavazott 4 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
300/2018. (V.17.) határozata 

a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. könyvvizsgálójának jelöléséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgári törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény alapján a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. (székhelye: 2400 
Dunaújváros, Vasmű út 41., Cg. 07 09 014057 ) új könyvvizsgálójának a 
Confessio Könyvvizsgáló Kft.-t (képviseli: Turányik Ferenc ügyvezető, székhely: 
1106 Budapest, Juhász utca 39., Cégjegyzékszám: 01 09 726805, Adószám: 
13071657-2-42, könyvvizsgálatért felelős személy: Turányik Ferenc ügyvezető 
igazgató, kamarai nyilvántartási szám: 006614) választja meg 2018. június 1. 
napjától a 2018. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2019. május 
31-ig szóló, 1 éves határozott időtartamra, 420.000,- Ft/év díjazás mellett. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

módosított és egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően.  

 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                          a polgármester  
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                        - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
                          a humán szolgáltatási osztály vezetője  

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

                        - a társasági szerződés módosítása aláírására: a határozat közlésére: 
                          az előkészítő osztálynak való megküldését követő 30 napon belül 



82 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

301/2018. (V.17.) határozata 
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálója megválasztásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt. jelenlegi könyvvizsgálója 2018. május 31-én történő 
megbízatása lejárta miatt 2018. június 01-től 2019. május 31-ig Tóthné Nagy 
Etelkát választja meg a társaság új könyvvizsgálójának. 

 
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. 

 
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 

      - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                          15 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 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
302/2018. (V.17.) határozata 

a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.), ügyvezetője, 
könyvvizsgálója megválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Konstantin Mihálynak a 

Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) vezető tisztségviselőjének 
megbízása lejárta miatt 2018. július 01. napjától 2018. szeptember 30. napjáig 
Konstantin Mihályt bízza meg a társaság új ügyvezetőjének, változatlan díjazás 
mellett. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 

Kft. jelenlegi könyvvizsgálója 2018. május 31-én történő megbízatása lejárta 
miatt, 2018. június 01-től 2019. május 31-ig a Confessio Könyvvizsgáló Kft.-t 
(székhely: 1106 Budapest, Juhász utca 39., Cégjegyzékszám: 01 09 726805, 
könyvvizsgálatért felelős személy: Turányik Ferenc ügyvezető igazgató, 
kamarai nyilvántartási szám:006614) választja meg a társaság új 
könyvvizsgálójának. 

 
3.  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 jelen 
határozat mellékletét képező megbízási szerződés megkötésére. 

 
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 

        - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
          15 napon belül 
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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, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

303/2018. (V.17.) határozata 
a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő 

Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője, könyvvizsgálója megválasztásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ferencz Kornélnak a Dunanett 
Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjének megbízatása lejárta miatt 2018. június 01-től, 2019. május 
31-ig Ferencz Kornélt választja meg a társaság ügyvezetői feladatainak 
munkaviszony keretében történő ellátására, változatlan feltételek mellett, bruttó 
550.000.-Ft/hó munkabér ellenében. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Dunaújvárosi 

Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. jelenlegi 
könyvvizsgálója 2018. május 31-én történő megbízatása lejárta miatt 2018. 
június 01-től 2019. május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát választja meg a társaság új 
könyvvizsgálójának. 

 
3.  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 jelen 
határozat mellékletét képező munkaszerződés megkötésére. 

 
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 

      - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                           15 napon belül 
                - a munkaszerződés aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                           15 napon belül 
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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, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

304/2018. (V.17.) határozata 
a DUNANETT VAGYONKEZELŐ Kft. ügyvezetője megválasztásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ferencz Kornélnak a DUNANETT 

VAGYONKEZELŐ Kft. ügyvezetőjének megbízatása lejárta miatt 2018. június 
01-től 2019. május 31-ig új ügyvezetőnek javasolja Ferencz Kornélt a Dunanett 
Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit 
Kft. által megválasztani a társaság új ügyvezetőjének, azzal hogy a társaság 
ügyvezetői feladatait megbízási jogviszony keretében, megbízási díj nélkül látja 
el. 

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

közlésére, valamint a jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződés 
aláírására, továbbá felhatalmazza a Dunanett Dunaújvárosi Regionális 
Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az 
alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat jelen határozatban foglaltak szerinti aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
        a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és 
                  Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a DUNANETT VAGYONKEZELŐ Kft. ügyvezetője 
      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                   érkezésétől számított 8 napon belül 

      - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                           15 napon belül 
      - a megbízási szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                           számított 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a V. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

305/2018. (V.17.) határozata 
a DV N Zrt. vezérigazgatója, könyvvizsgálója megválasztásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Sági Péternek, a DV N 

Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának megbízatása 
lejárta miatt, 2018. június 01-től 2019. május 31-ig Sági Pétert választja meg a 
társaság új vezérigazgatójának, változatlan feltételek mellett. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DV N Dunaújvárosi 

Városfejlesztési Nonprofit Zrt. jelenlegi könyvvizsgálója 2018. május 31-én 
történő megbízatása lejárta miatt 2018. június 01-től 2019. május 31-ig Viczkó 
Józsefet választja meg a társaság új könyvvizsgálójának, a jelenlegi díjazás 
mellett. 

 
3.  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 jelen 
határozat mellékletét képező munkaszerződés IX. számú módosításának 
megkötésére. 

 
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 

      - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                           15 napon belül 
      - a munkaszerződés IX. számú módosításának aláírására: 
                           a határozat meghozatalától számított 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VI. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

306/2018. (V.17.) határozata 
az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. könyvvizsgálója megválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Hőterm Beruházó, 

Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésének javasolja 2018. június 
01-től 2019. május 31-ig a Confessio Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1106 
Budapest, Juhász utca 39., Cégjegyzékszám: 01 09 726805, könyvvizsgálatért 
felelős személy: Turányik Ferenc ügyvezető igazgató, kamarai nyilvántartási 
szám:006614) a társaság új könyvvizsgálójának megválasztani. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Hőterm 

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

 
3. 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.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              

                          a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
                - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

        - a társasági szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
          számított 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VII. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, 
Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
307/2018. (V.17.) határozata 

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. könyvvizsgálója megválasztásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Viterm Beruházó, 

Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésének javasolja 2018. június 
01-től 2019. május 31-ig Confessio Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1106 
Budapest, Juhász utca 39., Cégjegyzékszám: 01 09 726805, könyvvizsgálatért 
felelős személy: Turányik Ferenc ügyvezető igazgató, kamarai nyilvántartási 
szám:006614) a társaság új könyvvizsgálójának megválasztani. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Viterm 

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

 
3. 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.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              

                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
                - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

                - a tárasasági szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                             számított 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VIII. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

308/2018. (V.17.) határozata 
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője, 

könyvvizsgálója megválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének munkaviszonya lejárta miatt 
2018. június 01-től, 2020. május 31-ig Kiss András Pétert választja meg a 
társaság új ügyvezetőjének, változatlan díjazás mellett. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai Nonprofit Kft. jelenlegi könyvvizsgálója 2018. május 31-én történő 
megbízatása lejárta miatt 2018. június 01-től 2019. május 31-ig a társaság új 
könyvvizsgálójának Tóthné Nagy Etelkát választja meg, változatlan megbízási 
díj mellett. 

 
3. 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 munkaszerződés aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

                         - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                           15 napon belül 
                        - a munkaszerződés aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                          15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
309/2018. (V.17.) határozata 

az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő lakások és 
nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2017. évi ingatlankezelés, 

gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás elfogadásáról, 
nem lakás célú helyiségek és lakások bérleti díjhátralékából felhalmozódott 

tartozások leírására 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi lakóház-
kezelési  beszámolóját, továbbá az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjbevételének felhasználásáról 
készült elszámolást 10.509.239,- Ft veszteséggel. Az ingatlankezelés költségei 
kompenzáció keretében rendezésre kerültek 2017. december 31-ig, pénzügyi 
teljesítést nem igényel. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság törölje az 
önkormányzat tulajdonát képező lakások és nem lakás célú helyiségek bérleti 
díj hátralékából 2017. év végéig felhalmozódott, mindösszesen 6.400.156,- Ft 
összegű (lakások: 630.107,- Ft, nem lakás célú helyiségek: 5.770.049,- Ft) 
behajthatatlan követeléseket. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert jelen 

határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         
                        a polgármester                                    
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  
                        a vagyonkezelési osztály vezetője 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                        a közigazgatási osztály vezetője 

Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztálynak való 
                    megküldését követő 8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése 
310/2018. (V.17.) határozata  

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
2018. évi ingatlankezelési terve elfogadása tárgyában 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és jóváhagyja a DVG 

Dunaújvárosi Zártkörűen Működő Részvénytársaság - az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
díjbevételéről és felhasználásáról szóló 2018. évi ingatlankezelési tervét, mely 
szerint a társaság várhatóan 13.000.000,- Ft veszteséggel számol, a lakások 
vonatkozásában a tervezett veszteség 200.000,- Ft, a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek vonatkozásában 12.800.000,- Ft. 

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

vezérigazgatóját, hogy a bevételekről és ráfordításokról készítsen havonta 
tételes, a lakásokra és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre való bontás 
szerinti kimutatást, mely alapján a különbözet havonta elszámolandó és 
pénzügyileg rendezendő.  

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 

                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
                 a közigazgatási osztály vezetője 

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

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

meghatározott hiányra a bevételek és kiadások megtervezésével a forrást 
biztosítja a 2018. évi önkormányzati költségvetés 5. melléklet, 15. Lakás-és 
helyiséggazdálkodás, dologi kiadások sor terhére.  

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és pénzügyi teljesítéséről, valamint felkéri a polgármestert jelen 
határozat közlésére. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés módosítása során 
vegye figyelembe. 
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6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése 
tervezésekor a DVG Zrt. által végzett ingatlankezelési feladatok ellátására a nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában 3.140.017,- Ft összeget  
(Vagyonkezelési Osztály költséghely) és a lakások vonatkozásában 5.582.253,- 
Ft összeget (Közigazgatási Osztály költséghely) vegyen figyelembe, továbbá a 
vételárhátralék kezelési feladatokra 2.743.200,- Ft (Vagyonkezelési Osztály 
költséghely) összeget tervezzen. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                        a polgármester  
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                        a közigazgatási osztály  osztályvezetője 
                      - a költségvetés tervezéséért:  
                        a jegyző   
                        a költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 

Határidő: a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja 
                        a 2019. évi költségvetés tervezés időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette szavazott 10 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

311/2018. (V.17.) határozata 
a dunaújvárosi 87/4/A/41 hrsz.-ú, Dunaújváros Október 23. tér 9. szám alatt található és a 

87/5/A/41 hrsz.-ú, Dunaújváros, Október 23. tér 8. szám alatt található egyéb helyiség 
megnevezésű, egyenként 116 m² nagyságú ingatlanok értékesítésére vonatkozó 

pályázat értékeléséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 87/4/A/41 hrsz.-ú, 
Dunaújváros, Október 23. tér 9. szám alatt található, 116 m² nagyságú, egyéb helyiség 
megnevezésű, és a 87/5/A/41 hrsz.-ú, Dunaújváros, Október 23. tér 8. szám alatt 
található, 116 m² nagyságú, egyéb helyiség megnevezésű, földszinti ingatlanok együttes 
értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja 
tekintettel arra, hogy nem szerepelt a    pályázati kiírásban érvénytelenségi okként a nem 
együttes ajánlattétel, és így a 87/4/A/41helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó ajánlat eléri 
a kikiáltási árat. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a pályázati kiírásra egy 

pályázat érkezett. Az 1. pontban hivatkozott pályázat nyertesének a 87/4/A/41 helyrajzi 
számú  ingatlan vonatkozásában az alábbi társaságot jelöli meg: 

 

Ingatlan címe Ingatlan 
hrsz.-a 

alap-
terület

Nyertes pályázó  Vételár 
(vételi 

ajánlat)

2400 
Dunaújváros, 
Október 23. 
tér 9. fszt.  

87/4/A/41 
hrsz. 

116 m² Regionális Térségfejlesztési Kft. Kft. 
(8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4. 
fszt.)  

Bruttó 
16.240.000,-

Ft 

 
 egyidejűleg megállapítja, hogy a 87/5/A/41 helyrajzi számú ingatlanra beérkezett 

ajánlat     érvénytelen, mert nem éri el a kikiáltási árat. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 2. 

pontban foglalt nyertessel kötendő adásvételi szerződés aláírására az Ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérése mellett és felkéri jelen határozat 
közlésére.  

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

 Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől 
                                        számított 8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Izsák Máté), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

312/2018. (V.17.) határozata 
földhasználati jog létesítésére a dunaújvárosi 730/424 helyrajzi számú 

ingatlanon (Béke körúton lévő faház) 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 

önkormányzat tulajdonát képező 730/424 hrsz.-ú ingatlanból a JTT Holding 
Vagyonkezelő Kft. által használt, a határozat 1. sz. mellékletét képező 
FM:299/2018. számú változási vázrajzon 730/424/A megjelölésű, üzlet 
gazdasági épület megnevezésű felépítmény alatti földterület (80 cm nagyságú 
csepegőjárdával) vonatkozásában a JTT Holding Vagyonkezelő Kft. részére 
földhasználati jog létesüljön a határozat mellékletét képező földhasználati jogot 
alapító szerződés szerint, annak az ingatlannyilvántartási bejegyzéshez 
szükséges kiegészítésével és módosításával, azzal, hogy a szerződés 10. 
pontja szerint a földhasználó által az ingatlanra telepítendő elektromos áram 
fogyasztásmérő (főmérő) költségéből az önkormányzat 300.000,- Ft összeg 
viselését vállalja. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a szerződés 24. 
pontjában foglaltakkal dr. Varga Balázs ügyvédet bízza meg és az 
ingatlannyilvántartási eljárás költsége és az ügyvédi megbízási díj a 
földhasználót terheli. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

határozat közlésére, felhatalmazza továbbá a földhasználati szerződés 
aláírására a határozat mellékletében foglalt tartalommal. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  

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

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

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

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. 
meghatározott kötelezettség vállaláshoz 300.000,- Ft erejéig, forrást biztosít a 
2018. évi költségvetés 5. melléklet 14. vagyongazdálkodási feladatok, dologi 
kiadások sora terhére. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen az 1. pontban megjelölt 
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kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítéséről a 
földhasználati szerződés szerint. 

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

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

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosításakor vegye figyelembe. 

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

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy amennyiben a földhasználati jogot alapító szerződés 2018. december 31. 
napjáig nem kerül megkötésre, akkor bízza meg dr. Móricz Zoltán ügyvédet, 
hogy indítson pert a JTT Holding Vagyonkezelő Kft. ellen szerződés 
érvénytelenségére alapított használati díj megfizetése és ingatlan birtokba 
bocsátása iránt. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester  
                 - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:  
                   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 a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
313/2018. (V.17.) határozata  

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vodafone Magyarország  
Zrt. között fennálló, a Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatti épületére 

vonatkozó bérleti szerződés 5. számú módosítására 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járul hozzá ahhoz, hogy a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vodafone Magyarország 
Zrt. között a Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatti 74/2 hrsz.-ú ingatlanra 
vonatkozóan fennálló tetőbérleti szerződésben rögzített bérleti díj 2019. január 
01. napjától 900.000,- Ft/év összegre módosuljon.  

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

közlésére. 
 

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 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

314/2018.(V.17.) határozata 
a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok 

ellátására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosításáról 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a térségi vízgazdálkodási 

feladatok egységes és biztonságos ellátása érdekében – a határozat 
mellékletét képező – megállapodást, és üzemeltetési szerződést köt a 
Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal 2018. 
július 01. – 2019. június 30. tartó időszakra, mely feladathoz 3.612.000,- Ft/év 
hozzájárulást biztosít. 

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

hogy a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi 
Társulattal 2018. július 01. – 2019. június 30. tartó időszakra a megállapodást 
és az üzemeltetési szerződést aláírja. 

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

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 5/2018. (II.16.) rendelet 5. 
melléklet/ 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás/3. dologi kiadások előirányzat 
során fedezetet biztosít, egyben utasítja a jegyzőt, hogy a 2019. évi költség 
fedezetét a 2019. évi költségvetés tervezése során biztosítsa. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a soron következő költségvetési 
módosítás során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a jegyző 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2018. évi költségvetés soron következő módosítása 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

315/2018. (V.17.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város a Lebuki-patak teljes hosszában történő 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város a Lebuki-patak teljes hosszában történő 
iszapolási munkálatait, bruttó 4.813.608,- Ft összegben. 

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

Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 5/2018. 
(II.16.) szóló rendelet 5. melléklet 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás 3. dologi 
kiadások feladatsoron biztosított. 

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

1. pont figyelembevételével előkészített, a Dunaújvárosi Vízi Társulattal a 
Lebuki patak teljes hosszában történő iszapolási munkálataira irányuló 
vállalkozási szerződés aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján 
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos 
pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2018. május. 31 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

316/2018. (V.17.) határozata 
Dunaújváros területén járda, út és lépcső felújítási munkálataira 

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

területén járda, út és lépcső felújítási munkáit (Kajszi utca felújítása zúzottkő 
burkolattal, Öreghegyi u. (Pince sor aljától kezdődően az Öreghegyi u. 10. 
számig) aszfalt burkolatú út felújítása térkő burkolattal, Széchenyi I. közben a 
kör alakú virágoskert körüli beton burkolatú járda felújítása, valamint a támfal 
felújítási munkái, Batsányi J. u. 55. sz. előtt a meglévő aszfalt burkolatú járda 
felújítása aszfalt burkolattal, Kossuth L. u. 7/A. sz. melletti lépcső felújítása és 
korlát telepítési munkái, Batsányi J. u. 45–47. sz. mögötti betonlapos járda 
felújítása térkő burkolattal 2 m szélességben, Erdő sor 41. sz. előtt lévő aszfalt 
burkolatú parkoló felújítása aszfalt burkolattal) bruttó 66.043.057,- Ft összegért 
a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

Kajszi utca felújítása zúzottkő 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 „2.5. Kajszi u. felújítása zúzottkő burkolattal” sorában 
megjelölt 15.000.000,- Ft előirányzat, részben a rendelet 7.a. mellékletében a 
„1. Városfejlesztés és -rendezés” alcím alatt szereplő „1.2. Fedett buszváró 
pavilonok kihelyezése” sorából átcsoportosításra kerülő 3.017.779,- Ft 
biztosítja, illetve a rendelet 7.a. mellékletében a „3. Vízgazdálkodás és 
vízkárelhárítás” alcím alatt szereplő „3.4. Budai N. A. úton vízelvezetés 
megoldása” sorából átcsoportosításra kerülő 134.204,- Ft biztosítja. 

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

Öreghegyi u. (Pince sor aljától kezdődően az Öreghegyi u. 10. számig) aszfalt 
burkolatú út 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) 5.b. mellékletében „Nem nevesített városüzemeltetési 
és városfejlesztési tartalék” szakfeladat sorából átcsoportosításra kerülő 
8.146.099,- Ft biztosítja, részben a rendelet 7.b. mellékletében a „1. 
Városfejlesztés és -rendezés” alcím alatt szereplő „1.15. Buszöblök felújítása” 
sorából átcsoportosításra kerülő 6.482.956,- Ft biztosítja, másrészt a rendelet 
7.a. mellékletében a „1. Városfejlesztés és -rendezés” alcím alatt szereplő 
„1.16. Közlekedőutak biztonságtechnikai felújítása” sorából átcsoportosításra 
kerülő 5.000.000,- Ft biztosítja, továbbá a 7.a. mellékletében a „3. 
Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás” alcím alatt szereplő „3.5. Római krt. 9. c-d. 



100 
 

Vízelvezetés megoldása” sorából átcsoportosításra kerülő 626.304,- Ft 
biztosítja, valamint a 7.a. mellékletében a „1. Városfejlesztés és -rendezés” 
alcím alatt szereplő „1.3. Gyalogátkelőhely kivitelezése (FORD. ÁFA)” sorából 
átcsoportosításra kerülő 711.875,- Ft biztosítja 

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

Széchenyi I. közben a kör alakú virágoskert körüli beton burkolatú járda 
felújítása, valamint a támfal felújítási munkái fedezetét bruttó 1.886.301,- 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. 

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

Batsányi J. u. 55. sz. előtt a meglévő aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt 
burkolattal fedezetét bruttó 2.890.876,- 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. 

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

Kossuth L. u. 7/A. sz. melletti lépcső felújítása és korlát telepítési munkái 
fedezetét bruttó 729.531,- 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. 

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

Batsányi J. u. 45–47. sz. mögötti betonlapos járda felújítása térkő burkolattal 2 
m szélességben munkái fedezetét bruttó 4.752.024,- 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. 

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

Erdő sor 41. sz. előtt lévő aszfalt burkolatú parkoló felújítása aszfalt burkolattal 
fedezetét bruttó 16.665.108,- 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. 

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

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 

                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
     Határidő: 2018. május 30. 

 
10.)  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. május 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

317/2018. (V.17.) határozata 
a Juharos étterem mellett parkolók és behajtó kivitelezésére vonatkozó 

vállalkozási szerződés megkötéséről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Juharos 

étterem parkolójának és behatójának kivitelezési munkáit bruttó 31.565.110,- Ft 
összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet 5b. mellékletének Általános tartalék sorából a 7/a 
melléklet 2. Városüzemeltetés/Városüzemeltetési és Beruházási Osztály alcím 
alatt a „Juharos étterem parkoló kivitelezés FORD ÁFA” néven létrehozott új 
sorra nettó 24.854.417,- forint átcsoportosításával, és az 5. melléklet Dologi 
kiadások sorra 6.710.693,- Ft ÁFA átcsoportosításával biztosítja. 

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

pontban meghatározott kötelezettségvállalások fedezetét Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés soron következő 
módosításakor vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                 a jegyző 
    - a költségvetés 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: a szerződés 
                          aláírásával egy időben 
 
4.  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. június 08. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Nagy Zoltánné) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

318/2018. (V.17.) határozata 
Dunaújvárosban, a Római városrész területén új parkolóhelyek létesítésére 

vonatkozó tanulmányterv készítéséről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 

Dunaújvárosban, a Római városrész területén új parkolóhelyek létesítésére 
vonatkozó tanulmánytervet bruttó 6.083.935,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel 
elkészítteti.  

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

kötelezettségvállalás fedezetét bruttó 6.083.935,- Ft összegben a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 5b. Mellékletének „Folyamatban lévő 
kötelezettségvállalás tartaléka” soráról a költségvetés 5. Melléklet 2. 
Városüzemeltetés/3. Dologi kiadások sorára történő átcsoportosítással 
biztosítja. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített 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 
Határidő: 2018. június 4. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a jegyző 
  - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
    közreműködésért: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

319/2018. (V.17.) határozata 
Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkálataira kötött 

vállalkozási szerződés módosítására 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkálataira 
kötött vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítását a határozat mellékletét 
képező tartalommal a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel. írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2018. május 30. 
 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a jegyző 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
    - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                  közreműködésért: 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
320/2018. (V.17.) határozata 

Dunaújváros, Széchenyi I. közben lévő út felújítási munkálatára 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros, 

Széchenyi I. közben lévő út felújítási munkáját bruttó 10.604.343,- Ft összegért 
a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

Dunaújváros, Széchenyi I. közben lévő út felújítási munkája fedezetét bruttó 
10.604.343,- 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 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. május 30. 
 
4.  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. május 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Nagy Zoltánné) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Lőrinczi Konrád képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 13 
igen szavazat, távol lévő 2 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

321/2018. (V.17.) határozata 
a Dunaújváros területén 6 db engedélyes tervvel rendelkező gyalogátkelőhely 

kivitelezési munkái tárgyban kötött vállalkozási keretszerződés 
3. módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a DVG Zrt.-vel a 

Dunaújváros területén 6 db engedélyes tervvel rendelkező gyalogátkelőhely 
kivitelezési munkái tárgyban kötött vállalkozási keretszerződés vállalkozói 
díjának a műszaki tartalom módosulása miatti bruttó 1.865.012,- Ft-os 
emeléséhez és a befejezési határidő 2018. június 15-re történő módosításához. 

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

kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló önkormányzati rendelete (továbbiakban rendelet) 7/a mellékletének 1. 
Városfejlesztés cím, 1.3 Gyalogátkelőhelyek kivitelezése (FORD. ÁFA) soron 
lévő összeg átcsoportosításával biztosítja. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a vállalkozási 
keretszerződés 3. számú módosítását írja alá. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  2018. június 08. 
 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban meghatározott kötelezettségvállalások fedezetét Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosításakor vegye 
figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Határidő: - a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

      - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés 
                          aláírásával egy időben 

Határidő:   2018. június 08. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
322/2018. (V.17.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Papírgyári út 7. sz. alatt található 
Partvédelmi Vállalat területén lévő épületek felújítási munkálataira 

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

Dunaújváros, Papírgyári út 7. sz. alatt a Partvédelmi Vállalat területén lévő 
épületek felújítási munkálatait, bruttó 20.050.070,- Ft összegben.  

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

Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
5/2018. (II.16.) rendelet 5.b melléklet, Általános tartalék sorról 
átcsoportosítással a 7.b melléklet 1. Városfejlesztés és- rendezés alcím alatt 
létrehozott új soron biztosított. 

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

1. pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt.-vel a Papírgyári út 7. sz. alatt lévő Partvédelmi Vállalat területén lévő 
épületek felújítására irányuló vállalkozási szerződés aláírására, továbbá, hogy 
jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a folyamatos pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály 
      a költségvetési és pénzügyi osztály 
Határidő: a vállalkozási szerződés aláírására: 2018.május 31. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
323/2018. (V.17.) határozata 

önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáira 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 

önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáit bruttó 
54.484.228,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti. 

   
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetési rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében szereplő „1.21.Bölcsődék felújítási 
feladatai” (8.756.155,- Ft), „1.19.Dunaújvárosi Óvoda felújítási feladatai” 
(20.771.390,- Ft), „1.18.Kulturális intézmények felújítási feladatai” (12.407.028,- 
Ft) sorain jóváhagyott keretösszeg biztosítja. Az „1.20.Iskolák felújítása soron 
6.566.962,- Ft rendelkezésre áll, a fennmaradó 2.587.983,- Ft-ot a rendelet 5/b. 
mellékletében szereplő 24.3.Intézményi  tartalék sorából átcsoportosított 
összeg biztosítja, valamint a rendelet 7.b. mellékletében szereplő 
„5.3.Szennyvíztisztító telep, Szent I. úti átemelő felújítása” sorából 
átcsoportosított összeg (3.394.710,- Ft) biztosítja, mely összeg a rendelet 7.b. 
melléklet „Városfejlesztés- és rendezés” cím alatt „Siófoki üdülő emelet 
klímatelepítés” 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 31. 
 

4.)   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:    
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        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 31. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

324/2018. (V.17) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának 

hatályon kívül helyezéséről és új szabályzat elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 
lebonyolításáról szóló szabályzatát (továbbiakban: beszerzési szabályzat) 
2018. május 18-i hatállyal e határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően 
fogadja el. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2017. (I.19.), valamint az 
azt módosító 312/2017. (V.9.), 619/2017. (IX. 21.) határozatait. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban elfogadott beszerzési szabályzatot aláírja. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
               a polgármester 

                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály közbeszerzési ügyintézői 
Határidő: 2018. május 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 
fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Nagy Zoltánné) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
325/2018. (V.17.) határozata  

Dunaújváros településkép védelméről szóló rendelet 
módosításának elkészíttetésére 

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

Dunaújváros településkép védelméről szóló rendelete módosuljon. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

gondoskodjon Dunaújváros helyi építési szabályzatának és a rendezési 
terveinek a 1. 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. június 20. 
     - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 
                egyeztetési eljárást követő közgyűlés 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást tegyen 
közzé Dunaújváros településkép védelméről szóló rendeletének és a hozzá 
kapcsolódóan a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos 
dokumentáció elkészítésére. Az ajánlattételi eljárásban Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata az alábbi gazdasági szereplőket hívja meg: 

 
a) TT1 Tanácsadó és tervező Kft., 1121 Budapest, Kakukkhegyi út 9. 
b) Eko' 96 Kft., 2085 Pilisvörösvár, Vágóhíd u. 1. 
c) OBELISZK Stúdió Kft., 1056 Budapest, Belgrád rakpart 12. III/1a 

 
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: 2018. május 31. 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 

határozat 1. és 2. pont szerinti feladatok költségeinek fedezetére – a 2018. évi 
költségvetési rendelet 5. melléklet, 1. Városfejlesztés- és rendezés, dologi 
kiadások sorának terhére tervezési szerződést kössön a tervezővel. 
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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: 2018. július 2. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Nagy Zoltánné) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

326/2018. (V.17.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztatójáról 

és annak kiadásáról és a nyomdai munkák kivitelezéséről szóló 
árajánlatok bekéréséről 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Dunaújváros Megyei 

Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztatóját. 
 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 

1.) pontban elfogadott környezeti állapotról szóló tájékoztatót kiadvány 
formájában tegye közzé és hozzáférhetővé a lakosság számára, többek között 
az önkormányzat hivatalos internetes honlapján is. A kiadvány nyomdai 
munkáinak kivitelezésére 200 példányra kérjen be árajánlatot a TEXT 
Nyomdaipari Kft-től (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 49.), az OM Art Design 
Studio Kft.-től (2400 Dunaújváros, Devecseri G. u. 4.), valamint a Prospektus 
Kft.-től (8200 Veszprém, Tartu u. 6.) 

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

hogy az 1.) pontban elfogadott környezeti állapotról szóló tájékoztató kiadvány 
200 példányszámú kiadása nyomdai munkáinak elvégzésével a legkedvezőbb 
ajánlatot tevő céget bízza meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
      a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
      a pénzügyi bizottság elnöke 
      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: 2018. június 21. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Nagy Zoltánné) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

327/2018. (V.17.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi 

Programjának elkészíttetéséről és árajánlatok bekéréséről 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy elkészítteti 

Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi Programját (a 
továbbiakban IV. TKP). 

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

TKP elkészítésére kérjen be árajánlatokat a megfelelő referenciákkal és 
környezetvédelmi programkészítési szakértői tapasztalattal rendelkező 
Környezettudományi Központ Alapítványtól (képviselője: Dr. Éri Vilma igazgató, 
címe: 1094 Budapest, Angyal u. 15/b), a Városkutatás Kft.-től (képviselője: 
Ekés András ügyvezető igazgató, címe: 1093 Budapest, Lónyay utca 34. 
III.21.), EdiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.-től (képviselője: Literáthy 
Bálint ügyvezető (1122 Budapest, Határőr u. 84.) és a legmegfelelőbb ajánlat 
kiválasztása és szerződéskötés céljából terjessze a közgyűlés elé. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
                           elnöke 
        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
        a pénzügyi bizottság elnöke 
        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: - az árajánlatok bekérésére: 2018. május 28. 
      - a közgyűlés elé terjesztésre: 2018. június 21. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

328/2018. (V.17.) határozata 
képviselői indítvány megtárgyalására kutyafuttató megvalósításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy az 
önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 690/1 hrsz.-ú ingatlanon (Kallos Dezső 
utca mögötti erdei tornapálya) kutyafuttatót kíván létesíteni és felkéri a polgármestert, 
hogy egy kidolgozott tervet terjesszen a közgyűlés elé a 2018. júniusi rendes 
közgyűlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  - a határozat végrehajtásának előkészítéséért: 
  a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:  a kutyafuttató terveinek közgyűlés elé terjesztésére: 2018. június 21. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 
fő (Cserna Gábor, Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

329/2018. (V.17.) határozata 
 a Székesfehérvári Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés és 

a 812/2017. (XII.14.) határozat módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű út 41. Irodaház Kft-vel - 
a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye 
elhelyezésére – kötött helyiségbérleti szerződés és az 562/2017. (IX.05.) számú 
határozat módosításáról szóló 812/2017. (XII.14.) határozatot az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
 A határozat 1-2. pontja törlésre kerül és helyette DMJV Közgyűlése az alábbi 

határozati pontokat fogadja el: 
 „1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye részére ingatlan biztosításáról 
szóló 354/2017. (V.18.) határozat 
 - 2. pontjában a „2018. július 1. szövegrészt „legkésőbb 2018. július 1.” 
szövegre módosítja, 

           - az 1-3. pontok végrehajtásának határidejét – a dokumentumok módosítására 
 vonatkozó törlése mellett – az alábbiak szerint módosítja: 

     Határidő:   - a birtokbavételre: legkésőbb 2018. július 1.” 
  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye részére ingatlan biztosításáról 
szóló 354/2017. (V.18.) határozat 1. pontja helyébe a következő szöveg lép: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 
dunaújvárosi, 488 helyrajzi számú, természetben a Bóna István u. 7. szám alatt 
található, kivett óvoda megnevezésű 4003m2 nagyságú ingatlant 2018. június 1. 
napjától határozatlan időre ingyenes vagyonkezelésbe adja a Székesfehérvári 
Tankerületi Központ részére a Fejér Megyei Pedagógia Szakszolgálat 
Dunaújvárosi Tagintézménye egységes elhelyezése céljából.”  

 
3.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy – a jelen határozat mellékletét képező – vagyonkezelési szerződés 1. 
számú módosítását aláírja. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője  
Határidő: a vagyonkezelési szerződés aláírására: 2018. május 31. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2018. május 23. 

 
 


