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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. június 21-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 Duna-parti kilátó megvalósításával 
kapcsolatos döntések meghozataláról” című előterjesztést – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – felvette a nyílt ülés tárgysorozatába és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

340/2018. (VI.21.) határozata 
„Javaslat a Duna-parti kilátó megvalósításával kapcsolatos döntések 
meghozataláról” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 

tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. június 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Duna-parti kilátó megvalósításával 
kapcsolatos döntések meghozataláról” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 43. 
napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Kavics-Ker Kft. területbérleti 
szerződés módosítására irányuló kérelmének elfogadására” című előterjesztést – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – felvette a nyílt ülés 
tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

341/2018. (VI.21.) határozata 
„Javaslat a Kavics-Ker Kft. területbérleti szerződés módosítására irányuló 

kérelmének elfogadására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 
tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. június 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Kavics-Ker Kft. területbérleti szerződés 
módosítására irányuló kérelmének elfogadására” című előterjesztést a közgyűlés 
nyílt ülés 44. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújváros, Városháza B szárny 
földszinti kávézó hasznosítására”című előterjesztést – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – felvette a nyílt ülés tárgysorozatába és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

342/2018. (VI.21.) határozata 
„Javaslat a Dunaújváros, Városháza B szárny földszinti kávézó 

hasznosítására”című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 
tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. június 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunaújváros, Városháza B szárny földszinti 
kávézó hasznosítására”című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 45. napirendjeként 
felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
343/2018. (VI.21.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 

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

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím és díjak 

adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotására 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018 (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
5. Javaslat a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére vonatkozó 

pályázattal kapcsolatos konzorciumi szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás elfogadására 
 

6. Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének 
megvalósítása érdekében a DV N Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés 1. sz. 
módosítására 

 
7. Javaslat a TOP-6.3.2. projektben megvalósuló „Városháza „B” szárnyában lévő kávézó 

kialakítása” tárgyában bútor beszerzésére  
 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi Programja 

készítőjének kiválasztására és a vállalkozási szerződés megkötésére 
 
9. Javaslat települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló 

2018. évi pályázat benyújtására és a támogatás átadására a KNYKK Zrt. részére 
 

10. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításaival kapcsolatos 
döntések meghozatalára 

 
11. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására a 

nagyvárosias beépítésű területek parkoló elhelyezésével kapcsolatban 
               

12. Javaslat Dunaújvárosban, a Belváros területén új parkolóhelyek létesítésére vonatkozó 
tanulmányterv készítésére 

 
13. Javaslat parkolóhelyek és gyalogátkelőhely tervezésére Dunaújváros területén 
 
14. Javaslat Dunaújváros területén járdák és lépcső felújítási munkálataira 
 
15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett közfeladatok 

ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 2. sz. módosítása (2018. április-
december hónap), megkötésére 
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16. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város óvodáinak és bölcsődéinek részére történő 
víztakarékos eszközök beszerzésére és telepítésére 

 
17. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira 

 
18. Javaslat a Halásztelki Református Egyházközséggel kötendő haszonkölcsön szerződés 

jóváhagyására, valamint a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési 
szerződés módosítására 
                          

19. Javaslat a Dunaújváros, Lajos király krt. 10. szám alatti, 730/2/A/23 hrsz.-ú ingatlan 
hasznosítására a Hetednapi Adventisa Egyház részére 
               

20. Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására 
(Dunaújvárosi Hit Gyülekezete kérelme) 

  
21. Javaslat „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének bővítése” tárgyban 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadására, az eljárás megindítására 

 
22. Javaslat „Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítése” tárgyban 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadására, az eljárás megindítására  

 
23. Javaslat „Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – 

fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése, Dunaújváros 
dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás 
megindítására 

 
24. Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására  
 
25. Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok 2017. 

évi beszámolóinak tudomásulvételére 
 
26. Javaslat a kulturális alapítványok 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolók 

tudomásulvételére 

 
27. Javaslat a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogászati szolgálat 2017. 

évi működéséről szóló beszámoló elfogadására 

 
28. Javaslat az Intercisa Múzeum igazgatói pályázatának kiírására 

 
29. Tájékoztató a Dunaújvárosi Óvoda Honvédelmi Intézkedési Tervéről 
 
30. Javaslat önkormányzati bérlakások elhalálozott bérlői közüzemi díjtartozásának 

tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft felé 
 

31. Javaslat az Élményfürdő üzemeltetése vonatkozásában fennálló szolgáltatási 
koncessziós szerződés módosítására, valamint a használhatatlan, balesetveszélyes 
ingóságok leselejtezésére 

 
32. Javaslat forrás biztosítására a DVG Zrt. részére a Fabó Éva Sportuszoda levegő 

rendszerének felújításához 
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33. Javaslat az Egy Darab Gyepért Alapítvánnyal fennálló bérleti, illetve haszonkölcsön 
szerződések átruházására, tulajdonosi hozzájárulás megadására – a Dunaújvárosi 
Utánpótlás Futball Klub SE kérelme 

 
34. Javaslat a dunaújvárosi 2976/36 hrsz. és a dunaújvárosi 2976/48 hrsz. alatt nyilvántartott 

ingatlanok együttes értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 

 
35. Javaslat a dunaújvárosi 2976/11 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására 
(DAV Mérnöki Kft. kérelme) 

 

36. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. ügyvezető személyének 
megválasztására 

 
37. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottságában, illetve a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottságban történő 
személycserére 

 
38. Javaslat Besztercei Zsolt képviselői indítványának megtárgyalására: a Béke körút 

átnevezése Dr. Kálmán András körútra  
 
39. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására Béke városrészi Közösségi Pont 

létrehozására – Hingyi László és Sztankovics László képviselők 
 
40. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintésének elfogadására 
 
41. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepciójának jóváhagyására 
 
42. Javaslat Pintér Tamás országgyűlési képviselő megalapozatlan vádjainak 

visszautasítására 
 
43. Javaslat a Duna-parti kilátó megvalósításával kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
44. Javaslat a Kavics-Ker Kft. területbérleti szerződés módosítására irányuló kérelmének 

elfogadására 
 
45. Javaslat a Dunaújváros, Városháza B szárny földszinti kávézó hasznosítására 
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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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – biztosított és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

344/2018. (VI.21.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. június 21-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – megválasztotta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

345/2018. (VI.21.) határozata 
a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés napirendi pontját – mellette szavazott 14 
fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

346/2018. (VI.21.) határozata 
a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. június 21-ei zárt ülés 
napirendi pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
Javaslat a „Dunaújváros Közszolgálatáért Díj” adományozására 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – megválasztotta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

347/2018. (VI.21.) határozata 
a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés zárt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 9 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), tartózkodott 4 fő (Barta Endre, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

348/2018. (VI.21.) 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, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

349/2018. (VI.21.) 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 Barta Endre képviselő módosító javaslatát – 
mellette szavazott 3 fő (Barta Endre, Pintér Attila, Tóth Kálmán), tartózkodott 7 fő 
(Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Sztankovics László), nem szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Izsák Máté, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – nem fogadta el és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

350/2018. (VI.21.) határozata 
Barta Endre képviselő módosító javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadta el Barta Endre képviselő 
azon módosító javaslatát, mely szerint a „Dunaújváros Oktatásügyéért” díj 
pénzjutalma a Dunaújvárosért díj pénzjutalmának 80%-a legyen. 
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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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
megalkotta a 14/2018. (VI.22.) 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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, 
Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – megalkotta a 15/2018. (VI.22.) 
önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 
1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
351/2018. (VI.21.) határozata 

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

elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 274/2018. 

(V.17.) határozatának 1.a) pontját. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Polgármester 

tájékoztatását a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére 
vonatkozó pályázattal kapcsolatos – a határozat mellékletét képező - konzorciumi 
szerződéssel kapcsolatban. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2018. június 21. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 
1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

352/2018. (VI.21.) határozata 
Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének 

megvalósítása érdekében a DV N Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés 
1. sz. módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 

525/2017.(VII.13.) határozata alapján a Dunaújváros Labdarúgó 
Sportlétesítmény Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő 
fejlesztésének II. kapcsolatos feladatok végrehajtása elősegítésére, tárgyalások 
lefolytatására, szakértői tevékenységre a DV N Zrt.-t (Képviseli: Sági Péter 
vezérigazgató) bízta meg 2017. július 21-ével. A megbízási szerződés 2017. 
08.01- 2018.12.31-ig időszakra szólt. Ezen feladatokra a megbízási díj fedezete 
a 2018. március 09-én az NFM-el megkötött Támogatási Szerződés 2. számú 
módosításával (ikt.sz.: SBF/45-3/2018-NFM_SZERZ) 2018. 12.31-éig 
rendelkezésre áll. 

 
2.  A DV N Zrt. a megbízási szerződés módosítását kezdeményezte avégett, hogy 

a 2018. évi forrásra megkötött Támogatási Szerződés 2. számú módosítása 
alapján – a határozati javaslat 1. pontban nevezett tevékenységeken túl, 
előzetes és folyamatos műszaki beszámolókra/jelentésekre: talajvizsgálati 
jelentésekre, a geotechnikai tervezési beszámolóra, alapozási javaslatok, ill. 
ezek folyamatos felülvizsgálatának, ellenőrzésének elkészítésére van szükség. 
Ezen tevékenységet 2018.07.01- 2019. 04. 30. között végezné, úgy hogy 
fedezet a 2018.07.01- 2018.11.30-ig van biztosítva bruttó 25.400.000,- Ft 
összegben a Támogatási Szerződésben. A feladat folyamatos biztosítása 
érdekében, a fennmaradó 2018.12.01- 2019.04.30. közötti időszakra 
vonatkozóan a fedezet jelenleg nem áll rendelkezésre, így ezen feladatokra a 
br. 25.400.000,- Ft forrás a Támogatási Szerződés módosításával lesz 
biztosítva. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a jelen 

határozat mellékletét képező Megbízási Szerződés 1. számú módosításban 
foglaltakat megértette, elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a 
dokumentum aláírására és ahhoz szükséges döntések meghozatalára. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elhatározza 

azt a célt, hogy a 2. pontban foglalt feladatok teljes végrehajtása és a forrás 
biztosítása végett kezdeményezze a Támogatási Szerződés 3. számú 
módosítását. 

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

 Határidő: - a 3. pont szerinti szerződés-módosítás megkötésére: 
                      2018. június 29-ig 
            - a 4. pont szerinti szerződés-módosítás megkötésére: 
                       2018. december 31-ig 

           - a határozat közlésére: 2018. július 02-ig 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő 
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

353/2018. (VI.21.) határozata 
a TOP - 6.3.2. projektben megvalósuló „Városháza B – szárnyában lévő 

kávézó kialakítása” tárgyában bútor beszerzésére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-
00001 azonosító számú, „Zöld város kialakítása” projekt „B” főtevékenységén 
belül a ”Városháza B-szárnyában lévő kávézó kialakítása” projektben bútorok 
beszerzésére, telepítésére a határozat 1. sz. mellékletét képező vállalkozási 
szerződésben foglaltaknak megfelelően a DVG Zrt.-t (2400 Dunaújváros, 
Kenyérgyári út 1.) bízza meg 5 237 233,- Ft, + ÁFA, összesen bruttó 6 651 
286,- Ft, azaz hatmillió-hatszázötvenegyezer-kettőszáznyolcvanhat forint 
vállalkozási díjért. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
               - a határozat közléséért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: a szerződés megkötésére: 2018. június 25. 

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

kötelezettségvállalásra a 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló önkormányzati rendelete 7.a melléklete 23. Pályázati és egyéb 
támogatással megvalósuló projektek kiadásai 8. TOP 6.3.2. Zöld város 
kialakítása során fedezetet biztosít. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:   
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2018. június 25. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő 
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

354/2018. (VI.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi Programja 

készítőjének kiválasztásáról és a vállalkozási szerződés megkötéséről 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 327/2018. (V.17.) számú 

közgyűlési határozatnak megfelelően benyújtott három ajánlat közül, a 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Környezettudományi Központ Alapítványt 
(képviselője: Dr. Éri Vilma igazgató, címe: 1094 Budapest, Angyal u. 15/b, 
Adószáma: 18058376-2-43) bízza meg Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. 
Települési Környezetvédelmi Programjának (a továbbiakban IV. TKP) 
elkészítésével. 

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

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

hogy a IV. TKP elkészítéséről szóló, az előterjesztés 1. mellékletét képező 
vállalkozási szerződést írja alá a pénzügyi kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vétele mellett. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
       a gazdasági és területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság 
                  elnöke 
        a pénzügyi bizottság elnöke 
        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2018. június 25. 

       - a vállalkozási szerződés megkötésére és a kötelezettségvállalás 
                   nyilvántartásba vételére: 2018. június 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő 
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

355/2018. (VI.21.) határozata 
a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról 

szóló 2018. évi pályázat benyújtásáról és a támogatás átadásáról 
a KNYKK Zrt. részére 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetési törvénye (2017. évi C. tv.) 3. melléklet I. 5. pontjában foglaltak és 
a kapcsolódó pályázati kiírás alapján meghirdetésre kerülő helyi közösségi 
közlekedés támogatása tárgyú pályázati felhívásra igénybejelentési kérelmet 
(pályázatot) nyújt be, valamint elhatározza a kapcsolódó projekt végrehajtását. 

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

hogy az 1. pontban megjelölt pályázat benyújtásával, az esetleges 
hiánypótlásokkal, és nyertes pályázat esetén a támogatás összegének 
Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére történő 
átadásával, elszámolásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 
meg, valamint a támogatás átadásáról szóló megállapodást írja alá. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy a 2017. évre 

vonatkozóan Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közszolgáltatási 
szerződés alapján 227 101 E Ft nettó összegű saját forrásból származó, vissza 
nem térítendő támogatást nyújtott a Középnyugat-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. részére, e támogatással hozzájárulva a helyi közforgalmú 
közlekedés működtetéséhez. 

 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros 

MJV Önkormányzata pályázati, illetve ajánlatkérésen alapuló eljárás 
lefolytatása nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg az 
Alba Volán Zrt.-vel, illetve jogutódjával, a Középnyugat-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt.-vel a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi 
személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződést. 

 
5.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi közforgalmú közlekedést 2018. 
január 1-jétől 2018. december 31-éig folyamatosan fenntartja. 

 
       Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
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       Határidő: - a pályázat benyújtására: a pályázati felhívásban szereplő határidő 
      - a megállapodás megkötésére: 2018. szeptember 15.  
      - a támogatás továbbutalására: a támogató okiratban megjelölt 
                           időpontok 
       - a projekt megvalósítására: 2018. december 31. 
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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, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

356/2018. (VI.21.) határozata 
Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban 

beérkezett vélemények elfogadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint elfogadja és 
figyelembe veszi a Dózsa Gy. tér területére és egyéb kisebb javításokat 
tartalmazó településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. §-a szerinti 
véleményezési eljárás során beérkezett véleményeket és észrevételeket: 
A véleményezésben részt vevők az alábbi táblázat szerint adták meg 
véleményüket. 
 
Véleményt adott: 

 
 Véleményező szervezet Vélemény 

1.  Fejét Megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítész 
8000 Székesfehérvár Várkörút 22-24. 

A Fejér Megyei 
Kormányhivatal egységesen 
adott véleményt, amely 
alapján az észrevételeiket az 
alábbiak szerint vettük 
figyelembe: 

- a kifogásolt rendeleti 
előírást átírtuk a 
vélemény figyelembe 
vételével 

- a kért újabb 
véleményező 
szerveket bevontuk az 
eljárásba 

- a jogszabályi 
ismertetéseket 
figyelembe vettük 

2.  Fejér Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 
8000 Székesfehérvár Hosszúsétatér 
1. 

a Fejér Megyei 
Kormányhivatal egységesen 
adott véleményt 

3.  Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság  
1121 Budapest, Költő u. 21. 

kifogást nem emelt 
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4.  Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Vízügyi Hatóság 
8000, Székesfehérvár, Hosszúsétatér 
1. 
8001 Székesfehérvár, Pf. 238. 

hozzájárult 

5.  Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság 
8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. 
8002 Székesfehérvár, Pf. 281. 

kifogást nem emelt 

6.  Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
8000 Székesfehérvár Szt. Flórián krt. 
2. 
8001 Székesfehérvár Pf. : 238. 

a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság egységesen 
adott véleményt 

7.  Fejér Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve  
8000 Székesfehérvár Mátyás király 
krt. 13. 

a Fejér Megyei 
Kormányhivatal egységesen 
adott véleményt 

8.  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Vasúti Hatósági Főosztály 
1066 Budapest, Teréz krt. 62. 

a jogszabályi ismertetéseket 
figyelembe vettük 

9.  Fejér Megyei Kormányhivatal 
Földhivatala 
8000 Székesfehérvár Várkörút 22-24. 

a Fejér Megyei 
Kormányhivatal egységesen 
adott véleményt 

10.  Veszprém Megyei Kormányhivatal, 
Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály, 
Bányászati Osztály  
Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 
1. 

jelezte, hogy a tárgyi 
rendezési terv módosításban 
nem érintett 

11.  Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság  
7602 Pécs, Pf. 459 
7624 Pécs, Alkotmány u. 53 

kifogást nem emelt 

 
Nem adott véleményt: 
 

 Fejér Megyei Kormányhivatal  
Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala 
8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8. 

 Pest Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 
2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 1. 

 Budapest Főváros Kormányhivatala 
1056 Budapest, Váci u. 62-64. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Dózsa 

Gy. tér területére és egyéb kisebb javításokat tartalmazó településrendezési 
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eszközök módosításával kapcsolatos a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI.8.) Korm. rendelet 29/A §-a szerinti partnerségi egyeztetés során érdemi 
észrevétel nem érkezett és a partnerségi egyeztetést lezártnak tekinti. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy 

Dunaújváros a szabályozási terven történt pontatlanságok javítása céljából 
készített településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban nem 
érkezett vélemény. 

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

1-3. pontban foglaltak figyelembe vételével elkészített Dunaújváros 
településrendezési eszközeinek felülvizsgálati anyagát a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásai szerint 
terjessze a közgyűlés elé 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: az előterjesztésre: a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti 
                egyeztetési eljárást követő közgyűlés 
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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, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

357/2018. (VI.21.) határozata 
Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan 

készítendő környezeti vizsgálat elkészítésével kapcsolatban 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros 
helyi építési szabályzatának Dunaújváros Dózsa Gy. tér területén és egyéb 
kisebb javítások kapcsán készített módosításával kapcsolatban az „egyes 
tervek és programok környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005. (I.11.) Korm. 
rendelet 1. § (3) bekezdése és 3. §-a alapján a környezeti vizsgálat elvégzését 
nem tartja indokoltnak. 

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

városi főépítész közreműködésével az 1. pont alatti döntésről és indokairól 
tájékoztassa a környezet védelméért felelős közigazgatási szervet és a 
nyilvánosságot. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2018. július 16. 
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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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

358/2018. (VI.21.) határozata 
Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról a 

nagyvárosias beépítésű területek parkoló elhelyezésével kapcsolatban 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a cél, hogy az 

építési szabályzatban felülvizsgálatra kerüljenek az Ln és Vt építési övezetek 
parkoló elhelyezésével kapcsolatos előírásai. 

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

gondoskodjon Dunaújváros helyi építési szabályzatának az 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. július 31. 

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

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2018. augusztus 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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

359/2018. (VI.21.) határozata 
Dunaújvárosban, a Belváros területén új parkolóhelyek létesítésére vonatkozó 

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

Dunaújvárosban, a Belváros területén új parkolóhelyek létesítésére vonatkozó 
tanulmánytervet bruttó 10.141.661,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

kötelezettségvállalás fedezetét bruttó 10.141.661,- Ft összegben a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete 5b. 
Mellékletének „Általános tartalék” 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. július 6. 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

360/2018. (VI.21.) határozata 
parkolóhelyek és gyalogátkelőhely tervezéséről Dunaújváros területén 

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

területén tervezett új parkolóhelyek és gyalogos-átkelőhely terveit (Vasmű út 
47-57. előtt további parkolóhelyek összevont engedélyezési és kiviteli tervei és 
zajszámítása; Liszt Ferenc kertben további parkolóhelyek kialakítására 
vonatkozó tanulmányterv; Lajos Kir. krt. 9-11. előtti parkoló bővítéséhez 
szükséges közterület alakítási tervek; a Lajos Kir. krt. 11-13. között gyalogos-
átkelőhely összevont engedélyezési és kiviteli, továbbá a közvilágítás 
megépítéséhez szükséges engedélyes terv; a Gábor Áron utcában új 
parkolóhelyek összevont engedélyezési és kiviteli tervének készítése) és az 
engedélyezési eljárások lefolytatását bruttó 6.393.112,- Ft összegért a DVG 
Zrt.-től megrendeli. 

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

Vasmű út 47-57. előtt további parkolóhelyek összevont engedélyezési és kiviteli 
terveinek, valamint zajszámításának elkészítése és az engedélyezési eljárások 
lefolytatása feladatra a fedezetet bruttó 1.800.828,- Ft összegben Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 
5.b. mellékletében „Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési 
tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Liszt Ferenc kertben további parkolóhelyek kialakítására vonatkozó 
tanulmányterv elkészítésére a fedezetet bruttó 1.023.557,- Ft összegben 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelete 5.b. mellékletében „Nem nevesített városüzemeltetési 
és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Lajos Kir. krt 9-11. előtti parkoló bővítéséhez szükséges közterület alakítási 
tervek elkészítése feladatra a fedezetet bruttó 883.603,- Ft összegben 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelete 5.b. mellékletében „Nem nevesített városüzemeltetési 
és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Lajos Kir. krt 11-13. közötti gyalogos-átkelőhely összevont engedélyezési és 
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kiviteli terveinek, a közvilágítás megépítéséhez szükséges engedélyes tervek 
elkészítése és az engedélyezési eljárások lefolytatása feladatra a fedezetet 
bruttó 1.095.210,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 5.b. mellékletében 
„Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” szakfeladat 
soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Gábor Áron utcában új parkolóhelyek összevont engedélyezési és kiviteli 
tervének készítése és az engedélyezési eljárások lefolytatása feladatra a 
fedezetet bruttó 1.589.914,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 7.a. melléklet 2. 
Városüzemeltetés alcím 19. „Napraforgó bölcsőde melletti új parkolóhelyek 
tervezése” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. Az 
átcsoportosításra kerülő összeg nem veszélyezteti a költségvetési sorhoz 
tartozó munkálatok elvégzését. 

 
7.  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. július 6. 

 
8.  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. 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

361/2018. (VI.21.) határozata 
Dunaújváros területén járdák és lépcső felújítási munkálataira 

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

területén járdák és lépcső felújítási munkáit (Derkovits u. 10. sz. mögött lévő 
aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, Derkovits u. 16. sz. mögött 
lévő aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt burkolattal, Római krt. 17. sz. 
mögötti lépcső felújítása, Római krt. 17. sz. mögötti és a Fáy A. u. 1. sz. közötti 
vegyes burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, Római krt. 27. sz. mellett és 
a buszváró közötti beton burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, Római krt. 
17-41. sz. előtt az aszfalt burkolatú járdán lévő dilatációs hézagok és kisebb 
süllyedések javítási munkái, Római krt. 2-34/a. sz. előtt az aszfalt burkolatú 
járdán lévő dilatációs hézagok és kisebb süllyedések javítási munkái) bruttó 
30.817.337,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

Derkovits u. 10. sz. mögött lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő 
burkolattal fedezetét bruttó 6.955.058,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 5.b. mellékletében 
„Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” szakfeladat 
soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Derkovits u. 16. sz. mögött lévő aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt 
burkolattal fedezetét bruttó 9.369.684,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 5.b. mellékletében 
„Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” szakfeladat 
soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Római krt. 17. sz. mögötti lépcső felújítása fedezetét bruttó 458.363,- Ft 
összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelete 5.b. mellékletében „Nem nevesített városüzemeltetési 
és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Római krt. 17. sz. mögötti és a Fáy A. u. 1. sz. közötti vegyes burkolatú járda 
felújítása térkő burkolattal fedezetét bruttó 6.619.931,- Ft összegben 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi 
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költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelete 5.b. mellékletében „Nem nevesített városüzemeltetési 
és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Római krt. 27. sz. mellett és a buszváró közötti beton burkolatú járda felújítása 
térkő burkolattal fedezetét bruttó 2.875.260,- Ft összegben Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 
5.b. mellékletében „Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési 
tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Római krt. 17-41. sz. előtt az aszfalt burkolatú járdán lévő dilatációs hézagok és 
kisebb süllyedések javítási munkái fedezetét bruttó 2.981.885,- Ft összegben 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelete 5.b. mellékletében „Nem nevesített városüzemeltetési 
és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Római krt. 2-34/a. sz. előtt az aszfalt burkolatú járdán lévő dilatációs hézagok 
és kisebb süllyedések javítási munkái fedezetét bruttó 1.557.156,- Ft 
összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelete 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. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2018. június 29. 

 
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 
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Határidő: - a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
                          - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2018. június 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

362/2018. (VI.21.) határozata 
Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

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

 
1)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zártkörű Részvénytársaság által 2018. február 28-án megkötött, a 2018. április-
december hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés 2. számú módosítását, 
a II., VII., VIII., X., XIV., XVII., XXV. sorok előirányzatainak emelését, míg a XI. 
sor csökkentését jóváhagyja. 

 
2) Az 1. pontban szereplő II. (parkok fenntartása, városi parkok zöldterületek 

fenntartása) sort érintő 5.395.011 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének 
5.b. mellékletének általános tartalék sorról 3.810.000 Ft, valamint az 5. 
melléklet 2 városüzemeltetés 3 dologi kiadások sorról 1.585.011 Ft-ot 
átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
3) Az 1. pontban szereplő VII. (köztéri hulladékgyűjtő edények karbantartása, 

pótlása) sort érintő 1.000.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezet a Dunaújvárosi 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének 5. melléklet 
4. Környezet-egészségügy 3. dologi soron biztosított. 

 
4) Az 1. pontban szereplő VIII. (egyéb köztiszt. feladatok, szemét konténerbe 

rakodása) sort érintő 2.917.635 Ft-tal történő emeléshez a fedezet a 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének 
5. melléklet 4. Környezet-egészségügy 3. dologi soron biztosított. 

 
5)  Az 1. pontban szereplő X. (köztéri műtárgyak és berendezések karbantartása) 

sort érintő 7.813.825 Ft-tal történő emeléshez a fedezet a a Dunaújvárosi 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének 5. melléklet 
4. Környezet-egészségügy 3. dologi soron 5.813.825 Ft biztosított, míg a 
maradék 2.000.000 Ft-ot a szerződésen belül a XI. Köztéri játszóeszközök 
karbantartása feladatsorról átcsoportosítással biztosítja. 

 
6) Az 1. pontban szereplő XIV. (út és járdaburkolatok felületi javítása, 

karbantartása) sort érintő 64.250.500 Ft-tal történő emeléshez a fedezet a 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi 
költségvetésének 5. melléklet 2. városüzemeltetés 3. dologi soron 
biztosított. 
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7)  Az 1. pontban szereplő XVII. (közkifolyók üzemeltetése) sort érintő 3.000.000 
Ft-tal történő emeléshez a fedezet a Dunaújvárosi Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének 5. melléklet 3. vízgazdálkodás és 
vízkárelhárítás 3. dologi soron biztosított. 

 
8) Az 1. pontban szereplő XXV. (védmű zöldterületeinek fenntartása, telephely 

üzemeltetés) sort érintő 6.350.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének 
5.b. mellékletének általános tartalék sorról  átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
9) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal 2018. április-december hónapra szóló szolgáltatási 
keretszerződés 2. sz. módosítását aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért:  
                a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Határidő: 2018. június 29. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2-8. pontokban foglaltaknak 
megfelelően a 2018. évi költségvetési rendelet következő módosítása során 
vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:   
                a jegyző 
             - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

363/2018. (VI.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város óvodáinak és bölcsődéinek részére történő 

víztakarékos eszközök beszerzésére és telepítésére 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elrendeli a 

Dunaújváros, Megyei Jogú Város óvodáinak és bölcsődéinek részére történő 
víztakarékossági eszközök beszerzését és telepítését, bruttó 2.107.184,- Ft 
összegben a Vízinnovációs Kft.-től (2040 Budaörs, Templom tér 19).  

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

Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
5/2018. (II.16.) rendelet 7/a melléklet 1. városfejlesztés és rendezés 9. Óvodák 
beruházási feladatai soráról átcsoportosítással biztosítja a 7/a melléklet 1. 
városfejlesztés -és rendezés alcímen létrehozott "Óvodák víztakarékos eszköz 
beszerzése" elnevezésű új soron az 1.349.121 Ft-ot, míg a "Bölcsődék 
víztakarékos eszköz beszerzése" elnevezésű új soron a 758.063 Ft-ot. 

 

3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 
1. pont figyelembevételével előkészített a Dunaújváros óvodáinak és 
bölcsődéinek víztakarékossági eszközök beszerzésére irányuló megbízási 
szerződések aláírására a Vízinnovációs Kft.-vel (2040 Budaörs, Templom tér 
19.) 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:  a vállalkozási szerződés aláírására: 2018. július 06. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2018. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye 
figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

364/2018. (VI.21.) határozata 
önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira 

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

önkormányzati  tulajdonú intézmények felújítási munkáit bruttó 
44.989.217,- 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” (9.814.418,- Ft) során jóváhagyott keretösszeg biztosítja. 
„1.19.Dunaújvárosi Óvoda felújítási feladatai” soron 19.228.610,- Ft 
rendelkezésre áll, a fennmaradó 5.153.445,- Ft-ot a rendelet 5/b. mellékletében 
szereplő 24.3.Intézményi tartalék sorából átcsoportosított összeg biztosítja. A 
rendelet 5/b. mellékletében szereplő 24.3.Intézményi tartalék sorából 
átcsoportosított összeg (3.062.776,- Ft) biztosítja, mely összeg a rendelet 7.b. 
melléklet „Városfejlesztés- és rendezés” cím alatt „Útkeresés Segítő Szolgálat 
Bartók B. út 6/b. alatti épület felújítása” elnevezésű új soron kerül rögzítésre. A 
rendelet 5/b. mellékletében szereplő 24.3.Intézményi tartalék sorából 
átcsoportosított összeg (5.326.076,- Ft) biztosítja, mely összeg a rendelet 7.b. 
melléklet „Városfejlesztés- és rendezés” cím alatt „ESZI Batsányi út 15/a alatti 
épület felújítása” elnevezésű új soron kerül rögzítésre. A rendelet 5/b. 
mellékletében szereplő 24.3. Intézményi tartalék sorából átcsoportosított 
összeg (2.403.892,- Ft) biztosítja, mely összeg a rendelet 7.b. melléklet 
„Városfejlesztés- és rendezés” cím alatt „ ESZI Magyar út 32. alatti épület 
felújítása” elnevezésű új soron kerül rögzítésre. 

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

hogy  a 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. július 06. 
 

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 
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kötelezettségvállalá 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. július 06. 
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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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

365/2018. (VI.21.) határozata 

a Halásztelki Református Egyházközséggel kötendő 
haszonkölcsön szerződés jóváhagyásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, 1/2 helyrajzi szám 

alatt nyilvántartott, természetben 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. szám 
alatti, 1687 m2 hasznos alapterületű – jelenleg a Dunaújvárosi Dózsa György 
Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye által használt – ingatlant 
2018. szeptember 1. napjától a Halásztelki Református Egyházközség (2314 
Halásztelek, Rákóczi u. 17. képviseli: Jelényi László és Vincze István) részére 
ingyenes használatba adja mindaddig, amíg az Egyházközség ott köznevelési 
feladatot lát el.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Polgármesterét a Halásztelki Református Egyházközséggel 
megkötendő, jelen határozat mellékletét képező haszonkölcsön-szerződés 
aláírására. 

 

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

Határidő: a haszonkölcsön-szerződés aláírására: 2018. július 20. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy az 

építmény bérleti díja a Közgyűlés 728/2015. (XII.17.) határozata alapján 
33.486.950,- Ft+áfa/év lenne. A Közgyűlés 728/2015. (XII.17.) határozata 
alapján az önkormányzati vagyon ingyenes használatba adása közvetett 
támogatásnak minősül és a támogatások kimutatását DMJV Önkormányzata 
zárszámadásához csatolni kell, valamint az illetékes szervei útján köteles 
közzétenni a szerződés törvény által meghatározott tartalmával egyetemben. 

 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a Dunaújvárosi Tankerülettel kötött vagyonkezelési szerződés 
módosítását a vagyonkezelésbe átadott ingatlan és ingó vagyon változása 
tárgyában az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság jóváhagyását követően 
aláírja. 

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

határozatot a Halásztelki Református Egyházközségnek, valamint a 
Dunaújvárosi Tankerületnek részére küldje meg. 

 



40 

 

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

Határidő: a határozat megküldésére: 2018. június 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 6 fő (Barta Endre, Iván László, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 5 fő (Cserni Béla, Hingyi László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Gombos István) – nem fogadta el és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

366/2018. (VI.21.) határozata 
a Dunaújváros, Lajos király krt. 10. sz. alatti, 730/2/A/23 hrsz-ú ingatlan 

hasznosítására a Hetednapi Adventista Egyház részére 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a Dunaújváros, Lajos király 
krt. 10. szám alatti, 730/2/A/23 hrsz.-ú ingatlan hasznosítására a Hetednapi 
Adventista Egyház részére” című határozati javaslat „A” változatát nem fogadta el. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 6 fő (Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné), ellene szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), tartózkodott 3 
fő (Barta Endre, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 4 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Izsák Máté, Pintér Attila), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

367/2018. (VI.21.) határozata 
a Dunaújváros, Lajos király krt. 10. sz. alatti, 730/2/A/23 hrsz-ú ingatlan 

hasznosítására a Hetednapi Adventista Egyház részére 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a Dunaújváros, Lajos király 
krt. 10. szám alatti, 730/2/A/23 hrsz.-ú ingatlan hasznosítására a Hetednapi 
Adventista Egyház részére” című határozati javaslat „B” változatát nem fogadta el. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Izsák Máté), távol lévő 1 fő (Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

368/2018. (VI.21.) határozata 
a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található 
ingatlanok hasznosításáról  

 (Dunaújvárosi Hit Gyülekezete kérelme) 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy nyilvános 
pályázati úton  értékesíti a dunaújvárosi 2976/52 hrsz.-ú, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű, 3992 m2 nagyságú belterületi ingatlant 19.960.000,- 
Ft+Áfa, azaz bruttó 25.349.200,- Ft kikiáltási áron azzal, hogy a pályázati 
felhívásban szerepelnie kell annak a kitételnek, miszerint a Magyar Államot az 
ingatlanra elővásárlási jog illeti meg és a vételáron felül a nyertes pályázót 
terheli a közműcsatlakozások, az igényelt közműkapacitások, valamint a forgalmi 
értékbecslés költsége is.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja jelen határozat 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a pályázati kiírás megjelentetésére: 2018. július 13. 
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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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

369/2018. (VI.21.) határozata 
„Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének bővítése” tárgyban 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadásáról, az eljárás megindításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros térfelügyeleti 

kamerarendszerének bővítése tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
lefolytatását határozza el, és az alábbi három gazdasági szereplőt kéri fel 
árajánlat megtételére a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi 
felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a) Név: ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.  

Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 51. B. ép. 
Adószám: 12350508-2-41 
e-mail: erando@erando.hu 

 
b) Név: ORION 21 Biztonságtechnika és Szolgáltató Kft. 

Székhely:  1161 Budapest, Rákosi út 22. 
Adószám: 13980469-2-42 
 e-mail: orion21@orion21.hu 

 
c) Név: NBB Vagyonvédelmi Kft. 

Székhely: 1181 Budapest, Darányi I. u. 12. 
Adószám: 14347595-2-43 
e-mail: info@nbbkft.hu 

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

árubeszerzés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelete 7.a. melléklet 8/1. „Térfelügyeleti rendszer bővítése 
(13db)”, és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelete 7.a. melléklet 8/2. „Térfelügyeleti rendszer 
bővítése”során nettó 44.000.000,- Ft + ÁFA összegben rendelkezésre áll. 
 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 
ajánlattételi felhívásokat küldje meg az 1. pontban megjelölt gazdasági 
szereplők részére. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 

Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2018. június 29. 
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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, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

370/2018. (VI.21.) határozata 
„Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítése” tárgyban közbeszerzési 

eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról, az eljárás 
megindításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros területén intelligens 

gyalogátkelő telepítése tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, és 
az alábbi három gazdasági szereplőt kéri fel árajánlat megtételére a jelen határozat 
mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a) Név: Pearl Enterprises Kft. 

Székhely: 4028 Debrecen, Rózsahegy utca 17. 
Adószám: 12992395-2-09 
e-mail: szucs.alfred@pearl-energia.hu, info@pearl-energia.hu 
 

b) Név: DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Kft. 
Székhely:  4030 Debrecen, Karabély u. 3. 
Adószám: 24880521-2-39 
e-mail: info@dryvitprofi.hu 
 

c) Név: LIFESUN TRADE Kft. 
Székhely: 8200 Veszprém, Vécsey Károly u. 8. 
Adószám: 24089294-2-19 
e-mail: kvamli.balazs@lifesuntrade.hu, info@lifesuntrade.hu 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 7/a. 
melléklet/2. Városüzemeltetési és Beruházási Osztály/2.6. Közvilágítás fejlesztése 
során nettó 38.919.328 Ft + ÁFA összegben rendelkezésre áll. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 
ajánlattételi felhívásokat küldje meg az 1. pontban megjelölt gazdasági szereplők 
részére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 
Határidő:  az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2018. június 29. 
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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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

371/2018. (VI.21.) határozata 
„Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek 

– fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése, 
Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása” tárgyú 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának, és közbeszerzési 
dokumentumainak elfogadásáról, az eljárás megindításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Vállalkozási szerződés 

keretében Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív 
elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – 
működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, 
karbantartása tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
lefolytatását határozza el, és az alábbi három gazdasági szereplőt kéri fel 
árajánlat megtételére a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi 
felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a) Név: E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

Adószám: 10732614-2-02 
     Székhely:7626 Pécs, Búza tér 8/a  

Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Keselyüsi út 2. 
e-mail:endre.kincses@eon-hungaria.com,ertesites.ede@eon-
hungaria.com  

 
b) Név: VILL-KORR Hungária Kft. 

Adószám: 13564508-2-08 
Székhely: 9027 Győr, Berkenyefa sor 9. 
e-mail: info@villkorr.hu 
 

c) Név: SMHV Energetika Kft 
Adószám: 13103646-2-02 
Székhely: 7630 Pécs, Pécsváradi út 10 
e-mail: info@smhv.hu  

 
2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás 2018. évben megvalósuló 

szolgáltatás megrendelés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. 
(II.16.) önkormányzati rendelete 5. melléklet „Városüzemeltetés - Dologi 
kiadások – Közvilágítás aktív elem javítása, dísz és térv.” során nettó 
16.000.000 Ft + ÁFA összegben rendelkezésre áll. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 
ajánlattételi felhívásokat küldje meg az 1. pontban megjelölt gazdasági 
szereplők részére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 
Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2018. június 29. 
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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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
372/2018. (VI.21.) határozata 

a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja és utasítja a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetőjét. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. június 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
373/2018. (VI.21.) határozata 

„A látó szemért” Közalapítvány 
2017. évi beszámolójának tudomásulvételéről 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az 

önkormányzati alapítású „A látó szemért” Közalapítvány 2017. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét. 

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

határozatot küldje meg „A látó szemért” Közalapítvány képviselőjének. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester 

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

Határidő: 2018. június 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

374/2018. (VI.21.) határozata 
a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 

2017. évi beszámolójának tudomásulvételéről 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az 
önkormányzati alapítású Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 2017. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 
képviselőjének. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. június 29. 



52 

 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
375/2018. (VI.21.) határozata 

az „Egészségkárosodott Emberekért” Alapítvány 
2017. évi beszámolójának tudomásulvételéről 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az 

önkormányzati alapítású „Egészségkárosodott Emberekért” Alapítvány 2017. 
évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

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

határozatot küldje meg az „Egészségkárosodott Emberekért” Alapítvány 
képviselőjének. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

       a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. június 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor), távol 
lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

376/2018. (VI.21.) határozata 
a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány 

2017. évi beszámolójának tudomásulvételéről 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az 
önkormányzati alapítású „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány 2017. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

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

határozatot küldje meg a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány 
képviselőjének. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2018. június 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a V. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

377/2018. (VI.21.) határozata 
a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 

2017. évi beszámolójának tudomásulvételéről 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az 
önkormányzati alapítású Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2017. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

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

határozatot küldje meg a Jószolgálati Otthon Közalapítvány képviselőjének. 
 

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

Határidő: 2018. június 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

378/2018. (VI.21.) határozata 
a Modern Művészetért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló és közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

Modern Művészetért Közalapítvány 2017. évi egyszerűsített beszámolóját és 
közhasznúsági mellékletét. 

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

1. pontban elhatározottakról értesítse a közalapítvány képviselőjét. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. július 3. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
379/2018. (VI.21.) határozata 

a DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló és közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2017. évi egyszerűsített beszámolóját 
és közhasznúsági mellékletét. 

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

1. pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét. 
 

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

Határidő: 2018. július 3. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor), távol 
lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

380/2018. (VI.21.) határozata 
a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány 

2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány 2017. évi egyszerűsített 
beszámolóját és a tevékenységéről szóló jelentését. 

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

1. pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét. 
 

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

Határidő: 2018. július 3. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor), távol 
lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

381/2018. (VI.21.) határozata 
a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 

2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 2017. évi egyszerűsített beszámolóját. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 

1. pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét. 
 

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

Határidő: 2018. július 3. 
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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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

382/2018. (VI.21.) határozata  
a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogorvosi szolgálat 

2017. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a háziorvosi, a házi 

gyermekorvosi, a háziorvosi ügyeleti és a fogorvosi szolgálat 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

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

beszámoló elfogadásáról szóló határozatot küldje meg a felnőtt háziorvosi, a 
gyermek háziorvosi, a háziorvosi ügyeleti és a fogorvosi szolgálat 
képviselőinek. 

 

Felelős:  - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 

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

Határidő:  2018. június 29. 
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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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

383/2018. (VI.21.) határozata 
az Intercisa Múzeum igazgatói pályázatának kiírásáról 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intercisa Múzeum igazgatói 

beosztás ellátására a határozat mellékletét képező pályázatot írja ki. 
 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

gondoskodjon a pályázati felhívás megjelentetéséről a kormányzati 
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán és a 
www.dunaujvaros.hu honlapon. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
               a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. július 15. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a beérkező pályázatok 

véleményezésére szakmai-szakértő bizottságot kér fel, amelynek tagjai: 
Pulszky Társaság delegáltja (felkért szakértő), 
az intézményi reprezentatív szakszervezet által delegált tag, 
az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa által delegált személy. 

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

kérje fel a 3.) pontban felsorolt szakmai szövetséget, és intézményi 
érdekképviseleti szervezeteket, hogy 1-1 főt delegáljanak a pályázatokat 
véleményező alkalmi bizottságba. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2018. július 30. 
 

5.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a felkért szakértő költségeinek 
megtérítését, és a szakértő írásos véleménye után fizetendő díjat a 2018. évi 
költségvetési rendelet 5. melléklet 9. sorszám „Kulturális, oktatási és ifjúsági 
feladatok” dologi kiadások előirányzata terhére megelőlegezi, majd az Intercisa 
Múzeum részére számlát állít ki róla. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a humán szolgáltatási osztály vezetője 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: 2018. október 15. 



62 

 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

384/2018. (VI.21.) határozata 

a Dunaújvárosi Óvoda Honvédelmi Intézkedési Tervéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi Óvoda 
Honvédelmi Intézkedési Tervét megismerte és utasítja a Polgármestert, hogy a 
döntésről értesítse a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetőjét, valamint az 
intézkedési tervet lássa el láttamozó kézjegyével. 
 
Felelős:     - a határozat közléséért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Határidő:     2018. július 10. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

385/2018. (VI.21.) határozata 
önkormányzati bérlakások elhalálozott bérlői és egy kiköltöztetett bérlő 

közüzemi díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé 
 

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

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

     a polgármester 
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

     a közigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  a megállapodás aláírására: 2018. július 06. 

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

Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére kilenc önkormányzati 
tulajdonú bérlakás elhunyt bérlői által felhalmozott bruttó 3.538.236 Ft 
(előzetesen megfizetett ÁFA-t tartalmaz) díjhátralékot – a távhőszolgáltatásról 
szóló 2005. évi XVIII. törvény 44. § (3) bekezdése értelmében – mint 
tulajdonos, egyszerű (sortartó) kezesként megfizet. 

 
3.  A 2. pontban szereplő kötelezettségvállalásra DMJV Önkormányzata 

Közgyűlésének a DMJV Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete 
5/b melléklet 24.6. „Általános tartalékok” elnevezésű sorról átcsoportosítással, 
az 5. melléklet 15. lakás- és helyiséggazdálkodás feladat 3-as „Dologi kiadások” 
kiemelt előirányzat sora fedezetet biztosít. 

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

pontban foglalt döntést a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő:  a 2018. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (10) bekezdése alapján, mint 
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behajthatatlan követelés, a helytállásként kifizetett összeg leírásáról 
gondoskodni szíveskedjék. 

 
Felelős:   a polgármester 

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

Határidő: 2018. augusztus 01. 
 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére. 
 

Felelős:   a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a közigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. június 26. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

386/2018. (VI.21.) határozata  
az Élményfürdő üzemeltetése vonatkozásában fennálló szolgáltatási 
koncessziós szerződés módosításáról, valamint a használhatatlan, 

balesetveszélyes ingóságok leselejtezéséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. mint az Élményfürdő felújítását végző 
kivitelező és mint a próbaüzemeltető kérelmének helyt ad és az Élményfürdő 
felújításra történő átadásakor felvett ingóság listából a határozat 1. mellékletben 
szereplő táblázatban megjelölt tételeket leselejtezi, mivel ezen tételekről 
kiderült, hogy azok vagy rossz állapotúak, baleset veszélyesek vagy pedig 
használhatatlanok. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Uniszol-

Létesítménygazdálkodási Zrt-vel kötött szolgáltatási koncessziós szerződést 
akképpen módosítja, hogy a szerződés 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. 
mellékletét képező szerződésmódosítás 1. mellékletét képező ingólista kerül.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pont szerint leselejtezett 

ingóságok kivezetése után elkészült új, a szerződésmódosítás 1. mellékletét 
képező ingólistát elfogadja és az abban szereplő ingóságokat jelen határozat 
közlésével birtokba adja az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. részére. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt-t, hogy a jelen határozat határozat 1. mellékletben szereplő 
táblázatban megjelölt tételek, leselejtezett ingóságok elszállításáról és 
megsemmisítéséről gondoskodjon. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4. pontban foglalt feladat 

elvégzésére 500.000,- Ft összeget biztosít a 2018. évi költségvetés 5.b. 
melléklet általános tartalék sora terhére. 

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

pont figyelembevételével a DVG Zrt. által előkészített szerződés aláírására az 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérése mellett. 

 
7.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 

jelen határozat 2. számú mellékletét képező „Szolgáltatási koncessziós 
szerződés a dunaújvárosi élményfürdő üzemeltetésére és hasznosítására” 
című szerződés módosítás aláírására, valamint, hogy jelen határozat alapján 
intézkedjen az 5. pontban megjelölt kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és felkéri jelen határozat közlésére. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                   követő 8 napon belül 

                          - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat érintettekkel való 
                            közlését követő 30 napon belül 
 
8.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 4. 

pontban rögzített kötelezettségvállalást az 5. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor vegye 
figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  
                 a jegyző  
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 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 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

387/2018. (VI.21.) határozata 
a Fabó Éva Sportuszoda levegő rendszerének felújításához szükséges 

forrás biztosítására a DVG Zrt. részére 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Fabó Éva 

Sportuszoda levegő rendszere felújításához 3.847.100,- Ft+ áfa összegben 
forrást biztosít a DVG Zrt. részére az általuk benyújtott tételes költségvetés 
alapján, egyúttal megbízza a társaságot az új membrán szelep megvásárlására, 
valamint a felújítási munkálatok elvégzésére, továbbá felkéri a polgármestert, 
hogy a DVG Zrt. által előkészítendő Vállalkozási szerződést az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően írja alá. 

 

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 Vállalkozási szerződés aláírására: a DVG Zrt. által előkészített 
                           szerződés ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság általi 
                           véleményezését követő 30 napon belül 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban 

meghatározott összeget a 2018. évi költségvetési rendelet 5.b. melléklet 
általános tartalék sora terhére biztosítja.  

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

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 és tervezéséért: 

                   a jegyző 
                       - a költségvetés módosításának és tervezésének előkészítésében 
                         való közreműködésért: 

         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője     
Határidő:  2018.  évi költségvetés soron következő módosítása 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 2/b.) változatát – mellette 
szavazott 11 fő Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

388/2018. (VI.21.) határozata  
 az Egy Darab Gyepért Alapítvánnyal fennálló bérleti, illetve haszonkölcsön 

szerződések átruházásáról, tulajdonosi hozzájárulás megadásáról - a 
Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület kérelme 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat az Egy Darab Gyepért 
Alapítvánnyal fennálló bérleti, illetve haszonkölcsön szerződések átruházásáról, 
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról – a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub 
Sportegyesület kérelme” című előterjesztés határozati javaslatának 2/b.) változatát 
támogatta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

389/2018. (VI.21.) határozata  
 az Egy Darab Gyepért Alapítvánnyal fennálló bérleti, illetve haszonkölcsön 

szerződések átruházásáról, tulajdonosi hozzájárulás megadásáról - a 
Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület kérelme 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése akként határoz, hogy hozzájárul a 

határozat mellékletét képező szerződés-átruházási szerződésben foglaltak 
szerint, az alábbi, az Egy Darab Gyepért Alapítvánnyal kötött szerződések 
Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesületre történő átruházásához: 
a.) 2007. október 19-én kelt, 2027. június 30. napjáig érvényes "Bérleti 

szerződés" (bérleti díj: 500.000.- Ft/év) a 213/5 hrsz. alatt felvett 9279 m2 
nagyságú sporttelep vonatkozásában, 

b.) 2013. január 29. napján kelt, 2027. június 30. napjáig érvényes 
„Haszonkölcsön szerződés” a 213/3 hrsz alatt elhelyezkedő 52 m2 
nagyságú transzformátorház elnevezésű ingatlan vonatkozásában,  

c.) 2011. október 01.napjától 2027. június 30. napjáig, a 213/4 hrsz.-ú, 313 m2 
nagyságú sporttelep elnevezésű ingatlanra érvényben lévő „Haszonkölcsön 
szerződés” 

 
2. Jelen határozat 1. pontja megvalósulásának feltétele, hogy a Dunaújvárosi 

Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület átvállalja az Egy Darab Gyepért 
Alapítvány bérleti díj tartozását, azzal hogy a 2.750.000.- Ft összegű bérleti díj 
tartozást kifizeti az önkormányzat OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11736037-
15361363 számú számlájára 2019. június 30. napjáig.  

 
3.  Jelen határozat 1. pontjának foglalt szerződés hatályba lépése esetén 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében hozzájárul ahhoz, hogy 
a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület DMJV 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló dunaújvárosi 213/3, 213/4, 
213/5 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Panoráma út alatti 
ingatlanokon a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye 
sporttelep program (Tao Program) keretében, nyertes pályázat esetén 
sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást valósítson meg azzal, hogy a fejlesztés 
tulajdonjogi szempontból az ingatlan jelen polgármesteri határozat kiadásakor 
fennálló jogi sorsát osztja mind hozzáépítés (Ptk. 5:68 §), mind ráépítés (Ptk. 
5:70. §), mind a Ptk. Ötödik Könyvének V. címe XVIII. fejezetének egyéb 
jogcíme esetén, ennek alapján közös tulajdon nem létesül, a fejlesztés a 
műszaki átadással egyidejűleg kerül az Önkormányzat könyveibe, az 
Önkormányzattal szemben a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub SE 
megtérítési igénnyel nem élhet. Az Önkormányzat elidegenítési és terhelési 
tilalom bejegyzéséhez nem járul hozzá, és nem biztosít ingyenes használatot a 
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sportegyesület számára. Az Önkormányzat vállalja, hogy a megvalósuló 
fejlesztést legalább 5 évig a Magyar Labdarúgó Szövetség által jóváhagyott 
sportfejlesztési programnak, a  látvány-csapatsort támogatásra vonatkozó 
jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és 
hasznosítja. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 

jelen határozat 1. számú mellékletét képező Bérleti, illetve haszonkölcsön 
szerződés-átruházási szerződés aláírására, egyúttal utasítja a Vagyonkezelési 
Osztályt a határozat közlésére. 

 
Felelős:    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a szerződés-átruházási 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 – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő 
(Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), 
távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

390/2018. (VI.21.) határozata 
a dunaújvárosi 2976/36 hrsz. és a dunaújvárosi 2976/48 hrsz. alatt nyilvántartott, 

ingatlanok együttes értékesítésére vonatkozó pályázat értékeléséről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 2976/36 hrsz. alatt 
nyilvántartott, 3.000 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű és a 
dunaújvárosi 2976/38 hrsz. alatt nyilvántartott, 2.000 m2 nagyságú, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlanok együttes értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot 
érvényesnek és eredménytelennek nyilvánítja. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

391/2018. (VI.21.) határozata 
a dunaújvárosi 2976/11 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található 
ingatlanok hasznosításáról 
(DAV Mérnöki Kft. kérelme) 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a DAV 

Mérnöki Kft. (2459 Rácalmás, Gárdonyi G. u. 1111 hrsz.) vételi szándékot 
nyújtott be az önkormányzathoz a dunaújvárosi 2976/11 hrsz.-ú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, 8868 m2 nagyságú belterületi ingatlanra, 
mely ingatlanból 1300 m2 nagyságú területrészt a Magyar Telekom Nyrt. bérel 
2020. december 31. napjáig. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati úton értékesíteni 

szándékozik jelen határozat 1. pontjában hivatkozott ingatlanból a bérelt 
területrésszel csökkentett ingatlanrészt, ezért támogatja az ingatlan hatályos 
szabályozási tervnek megfelelő megosztását, egyúttal utasítja a 
Vagyonkezelési Osztályt a telekalakítás előkészítésére és felhatalmazza a 
polgármestert a változási vázrajz aláírására. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a megosztás során 

keletkezett ingatlan nyilvános pályázati úton történő értékesítéséhez azzal, 
hogy a pályázati felhívásban szerepelnie kell annak a kitételnek, miszerint a 
Magyar Államot az ingatlanra elővásárlási jog illeti meg és a vételáron felül a 
nyertes pályázót terheli a közműcsatlakozások, az igényelt közműkapacitások, 
és a forgalmi értékbecslés költsége is. Az ingatlan kikiáltási ára 5.000,- 
Ft/m2+Áfa, azaz bruttó 6.350,- Ft/m2. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 

jelen határozat 3. pontjában foglaltak szerinti pályázati kiírásnak a Dunaújváros 
című lapban való megjelentetéséhez szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a pályázati kiírás megjelentetésére: 
                        jogerős telekalakítást követő 15 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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 4 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
392/2018. (VI.21.) határozata 

a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 
ügyvezető személyének megválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 

Akadémia Nkft. vezető tisztségviselőjének megbízatása lejárta miatt 2018. július 
01-től 2019. május 31-ig Nyakacska Zsoltot választja meg új ügyvezetőnek 
bruttó 350.000,- Ft/hó megbízási díj mellett. 

 

2. 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 számított15 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 a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

393/2018. (VI.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottságában történő személycseréről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közbiztonsági és Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottságából Selyem József nem képviselő bizottsági tagot 
visszahívja 2018. június 30. napjával, és helyére 2018. július 1. napjától a 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságába Szőke Istvánt a 
bizottság nem képviselő tagjának megválasztja. 

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

Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága nem képviselő tagjának 
megválasztott Szőke Istvántól az előírt esküt vegye ki. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a jogi és közgyűlési osztályvezető 
Határidő: 2018. június 21. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a Közbiztonsági és 

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

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                 a jegyző 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és közgyűlési osztályvezető 

Határidő: - az adatbázisba történő felvételre irányuló kérelem benyújtására: 
        2018. július 20. 
      - az adatbázisba történő felvétel megtörténtének igazolására: 
        2018. augusztus 31. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a Közbiztonsági és 

Társadalmi Kapcsolatok nem képviselő tagjának megválasztott Szőke István 
figyelmét, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 2018. július 1. 
napjáig köteles eleget tenni, ellenkező esetben az „egyes vagyonnyilatkozat-
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tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. tv. 9. § (2) bekezdésében 
foglaltak alapján ezen megbízatása a törvény erejénél fogva megszűnik. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a jegyző 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a személyügyi és működtetési osztály vezetője 

Határidő: 2018. július 1. 
 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a jelen 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a jegyző 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
                    a jogi és közgyűlési osztályvezető 

Határidő: 2018. június 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

394/2018. (VI.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági és Területfejlesztési  

Bizottságában történő személycseréről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági és Területfejlesztési 
Bizottságból Kismoni László nem képviselő bizottsági tagot visszahívja 2018. 
június 30. napjával, és helyére 2018. július 1. napjától a Gazdasági és 
Területfejlesztési Bizottságba Selyem Józsefet a bizottság nem képviselő 
tagjának megválasztja. 

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

visszahívott, illetve a jelen határozattal megválasztott nem képviselő bizottsági 
tag tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, 
valamint a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság összetételében 
bekövetkezett változásokat a Közgyűlés SZMSZ-ének 5. függelékében 
vezettesse át. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
                a jogi és közgyűlési osztályvezető 
Határidő: 2018. június 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 7 fő (Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné,Sztankovics László), 
nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Izsák Máté), távol lévő 1 fő 
(Gombos István) – nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

395/2018. (VI.21.) határozata 

Dr. Kálmán Andrásról, Dunaújváros Megyei Jogú Város volt polgármesteréről 
történő dunaújvárosi közterület – a Béke körút - átnevezésére 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadta el Besztercei Zsolt 
képviselő azon képviselői indítványát, mely szerint a közgyűlés 2018. június 21-ei 
hatállyal nevezze át a dunaújvárosi Béke körutat - Dunaújváros Megyei Jogú Város 
volt polgármesteréről – Dr. Kálmán András körútra.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

396/2018. (VI.21.) határozata 
képviselői indítvány megtárgyalására Békevárosrészi Közösségi Pont létrehozásáról 

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

önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi, 730/40/A/42 hrsz.-ú, természetben a 
Dunaújváros, Szabadság út 30. földszintjén található 79 m2-es ingatlanában 
Békevárosrészi Közösségi Pontot kíván létrehozni. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
           - a határozat végrehajtásának előkészítéséért: 
          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

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

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelzett helyiség tisztasági 
festésére bruttó 150.000,- Ft-ot biztosít, a helyiség DVG Zrt. általi üzemeltetésére 
43.800,- Ft + Áfa/hó összeget biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2018. évi költségvetés 5. melléklete 14. sor vagyonkezelési feladatok dologi kiadások 
előirányzat terhére, egyben felkéri a polgármester, hogy a határozat mellékleteként 
csatolt üzemeltetési szerződés módosítást és a DVG Zrt. által előkészített, a tisztasági 
festésre vonatkozó vállalkozási szerződést az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérését követően írja alá.  

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. 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 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

397/2018. (VI.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Helyi Esélyegyenlőségi Programja áttekintésének elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját helyben hagyja, azt megerősíti, 
és az eltelt időszak áttekintését elfogadja.  
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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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

398/2018. (VI.21.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepciójának jóváhagyásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tekintettel az 
Országgyűlés 81/2009. (X.02.) OGY határozatában foglaltakra, az idősek 
tiszteletének, megbecsülésének és biztonságának elősegítése érdekében, továbbá, 
hogy az idősek és családjaik problémáira, élethelyzeteire reagálva hatékony 
segítséget nyújtson a rászorulók számára, az igénybe vehető támogatások, a 
pénzbeli, természetbeni juttatások és személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
közötti összhang megteremtésével Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Idősügyi Koncepcióját jóváhagyja. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Barta Endre, 
Szabó Zsolt), nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

399/2018. (VI.21.) határozata 
Pintér Tamás országgyűlési képviselő 

megalapozatlan vádjainak visszautasításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta az 
„Javaslat Pintér Tamás országgyűlési képviselő megalapozatlan vádjainak 
visszautasítására” című javaslatot. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése visszautasítja Pintér Tamás országgyűlési képviselőnek az Alfahír 
internetes portálon megjelent interjújában megfogalmazott, megalapozatlan 
vádjait.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatja Pintér Tamás 

országgyűlési képviselőt, hogy a megalapozatlan vádaskodás bűncselekmény, 
rágalmazásnak minősül. 

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

a kapcsolatot mindazon hatóságokkal (rendőrség, ügyészség), amelyek egy 
esetleges rágalmazási ügyben megindult büntető eljárásban hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkeznek.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a jegyző 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
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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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 
1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

400/2018. (VI.21.) határozata 
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megkötött Megbízási Szerződés 

2. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 534/2017. (VIII.03.) határozata 

szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 08.17-én 
Megbízási Szerződést kötött a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel. A megkötött 
szerződést Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 783/2017. (XII.14.) 
határozata alapján módosította. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 

1. pontban megnevezett Megbízási Szerződés 2. számú, jelen határozati 
javaslat mellékletében szereplő módosító szerződés aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                  a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a szerződés megkötésére: 2018. július 13-ig 
                 - a határozat közlésére: 2018. július 02-ig 
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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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 
1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
401/2018. (VI.21.) határozata 

a DAV Zrt.-vel megkötött Vállalkozási Szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 

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

lebonyolításában - közbeszerzési eljárás során - Vállalkozási Szerződést kötött 
a DAV Zrt.-vel 2018.02.21-én a „Duna-parti kilátó építése” tárgyában nettó 
56.287.578,- Ft vállalkozási díjért, a munkaterület átadásától számított 90 
napos vállalási határidővel. 

 
2.  A DAV Zrt. jelezte, hogy megkötött vállalkozási szerződés műszaki tartalma 

nem valósítható meg az elvárt minőségben, ezért kezdeményezte a szerződés 
felbontását. A DAV Zrt. részére a nettó 56.287.578,- Ft vállalkozási díjból 5%, 
azaz nettó 2.814.379,- Ft (fordított áfás) előleg került kifizetésre. A vállalkozó az 
alapozási munkákat elkészítette. Az elvégzett munka értéke az előleg 
kifizetésén felül nettó 1.000.000,- Ft (fordított áfa) követelése van Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata felé.  

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

megfogalmazottakat, és a jelen határozati javaslat mellékletét képező 
megszüntető szerződés tervezetet elfogadja, az abban foglaltakkal egyet ért, és 
egyben felhatalmazza a polgármestert a megszüntető szerződés aláírására. 

 
4.  A 2. pontban szereplő nettó 1.000.000,- Ft (fordított áfás) követelés 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetésében, a 7.a melléklet Városfejlesztési-rendezés feladat alcím alatt, 
1.8. Felső Dunaparti Kilátó kialakítása projekt során rendelkezése áll. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: - a szerződés megszüntetésére: 2018. július 13-ig 
                - a határozat közlésére: 2018. július 02-ig 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
ellene szavazott 1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

402/2018. (VI.21.) határozata 
a DVG Zrt.-vel megkötendő Vállalkozási Szerződésről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja azt a célt, hogy a DAV Zrt.-vel 
megkötött Vállalkozási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését 
követően, és a közbeszerzési eljárás lezárását követően, legkorábban 2018. 
augusztus 15-én a „Duna-parti kilátó építése” tárgyában, a beruházás megvalósítás 
érdekében a DVG Zrt.-vel, mint 100%-ban önkormányzati tulajdonú céggel köt 
vállalkozási szerződést, jelen határozati javaslat mellékletét képező tartalommal. A 
szerződés tárgya kiterjed az engedélyezési és kiviteli tervek módosítására, 
gyártmánytervek elkészítésére és magáról a kivitelezésre, nettó 52.473.199,- Ft 
keretösszegben, mely Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetésében, a 7.a melléklet Városfejlesztési-rendezés feladat alcím alatt, 1.8. 
Felső Dunaparti Kilátó kialakítása projekt során rendelkezésre áll. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: - a szerződés megkötésére: az 1. pontban hivatkozott DAV Zrt.-vel történő 
                   szerződés megszüntetését követően és a közbeszerzési eljárás 
                   lezárását követően, legkorábban 2018. augusztus 15-én 

       - a határozat közlésére: 2018. július 02-ig 



85 

 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

403/2018. (VI.21.) határozata 
a Kavics-Ker Kft. területbérleti szerződés módosítására irányuló 

kérelmének elfogadására 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kavics-Ker Kft. között, 2008. február 18-án 
aláírt bérleti szerződésben foglalt bérelt területnagyság 21.030 m2-ről módosuljon 
16.910 m2-re, megállapítja, hogy így a jelenlegi bérleti díj (859.158,- Ft/hó) lecsökken 
690.492,- Ft/hó bérleti díjra – mellyel kapcsolatosan megállapítja, hogy nincs Áfa 
tartalom, a Költségvetési és Pénzügyi Osztály álláspontja alapján -, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére és a határozat mellékleteként 
csatolt bérleti szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2018. július 16. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

404/2018. (VI.21.) határozata 
a Dunaújváros Városháza B szárny földszinti Kávézó hasznosítására 

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

bérbe kívánja adni a Dunaújvárosi Városháza B szárny földszinti Kávézót 4 év 
határozott időtartamra a határozat mellékletét képező pályázati kiírás alapján. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 

pályázati kiírásnak a Dunaújváros című lapban, valamint a honlapon való 
megjelentetéséhez szükséges intézkedések megtételére, továbbá 
felhatalmazza a pályázat gazdasági és területfejlesztési bizottság általi 
értékelését követően a legelőnyösebb ajánlat kiválasztására, és a nyertes 
pályázóval történő szerződéskötésre az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
állásfoglalását követően. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a pályázati kiírás megjelentetésére: a határozat közlését követő 
                8 napon belül  

 
 


