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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. szeptember 20-ai nyílt 
ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a DVG Zrt. telephely bővítéséhez 
szükséges ingatlan vásárlásról” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – 
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserni Béla, Tóth Kálmán) – felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

450/2018. (IX.20.) határozata 
„Javaslat a DVG Zrt. telephely bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlásról” 

című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. szeptember 20-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a DVG Zrt. telephely bővítéséhez szükséges 
ingatlan vásárlásról” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 39. napirendjeként 
felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. 
kérelmének támogatásához szükséges döntés meghozataláról” című előterjesztést a 
nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol 
lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – felvette és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
451/2018. (IX.20.) határozata 

„Javaslat a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kérelmének támogatásához 
szükséges döntés meghozataláról” című előterjesztés sürgősségi 

indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. szeptember 20-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kérelmének 
támogatásához szükséges döntés meghozataláról” című előterjesztést a közgyűlés 
nyílt ülés 40. 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 
12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
452/2018. (IX.20.) 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 Önkormányzat 2018. évi 

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

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2013. 

(V.24.) „a közterületek elnevezéséről, a házszámozásról és Dunaújváros egyes 
városrészeinek elnevezéséről” szóló önkormányzati rendelete módosítására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros Helyi 

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

 
6. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés 

módosítására 
 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a 

lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) 
önkormányzati rendelete módosítására 

 
8. Javaslat a Modern Városok Program keretében az új szálloda építéséről szóló 

tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatok DVG Zrt. részére történő 
átadására 

 
9. Javaslat az MVP keretében az „Új városi fürdő- és vízi sport centrum 

megvalósításának ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója” project Fabó Éva 
uszoda kivitelezés műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói feladataira 
vonatkozó szerződésekre 

 
10. Javaslat a TOP-6.5.1-2016-00001 Dózsa György Általános Iskola 

épületenergetikai felújításához kapcsolódó pótmunkák elvégzésére, kivitelezési 
határidő módosításának elfogadására 

 
11. Javaslat a Mária Út Egyesülettel történő együttműködésre 
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12. Javaslat Dunaújváros területén új gyalogos-átkelőhely és járda közvilágításának 
kivitelezésére, valamint kapubehajtó kiépítésére 
        

13. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáira 
 

14. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3. sz. módosítása 
(2018. április-december hónap) megkötésére 

 
15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési 

tervének 1. számú módosítására 
 
16. Javaslat 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 eljárás eredményének 
megállapítására 

 
17. Javaslat „Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítése” tárgyban indult 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
 
18. Javaslat „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének bővítése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
 

19. Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2018. évben benyújtandó Gördülő 
fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás 
megadására 
                           

20. Javaslat a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi támogatására 
               

21. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2017. évi 
beszámolójának és közhasznúság jelentésének elfogadására  

 
22. Javaslat a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvány alapító okiratának módosítására 

 
23. Javaslat a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvánnyal 2016. március 31-én létrejött 

támogatási szerződés 2. számú módosítására  
 
24. Javaslat a 10. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében Dr. Kosztándi-Molnár 

Arnold fogorvossal feladatellátási előszerződés és –szerződés megkötésére, a 
meglévő feladatellátási szerződés egyidejű megszüntetésével; a körzet 
átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem elbírálására 
             

25. Javaslat a 3. számú fogorvosi körzet ellátására dr. Garai Gréta fogorvossal 
feladatellátási előszerződés, feladatellátási szerződés megkötésére és támogatás 
iránti kérelem elbírálására 

 
26. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 262/2018. (V.17.) számú 

határozatának módosítására 
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27. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetőjének 
megbízására 
 

28. Javaslat óvodai és iskolai szociális munka személyi feltételeinek biztosítására, az 
Útkeresés Segítő Szolgálat foglalkoztatotti létszámának meghatározására 

 
29. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. 

évi fordulójához való csatlakozásra 
 

30. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. (DSZSZ Kft.) új 
ügyvezetője megválasztására 

 
31. Javaslat az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. felügyelő bizottsági 

tagjainak megválasztására 
 

32. Javaslat a 303/2018. (V.17.) közgyűlési határozat 2. pontjának módosítására, a 
Dunanett Nkft. könyvvizsgálója díjazása megállapítása vonatkozásában 

 
33. Javaslat a 820/2017. (XII.14.) közgyűlési határozat 4. pontjának módosítására, a 

dunaújvárosi csónakház fejlesztéséhez szükséges döntések vonatkozásában 
 
34. Javaslat az Élményfürdő üzemeltetése tárgyban kötött szolgáltatási koncessziós 

szerződés kiegészítésére 
 
35. Javaslat a dunaújvárosi 2976/36 és a 2976/38 helyrajzi számon nyilvántartott 

kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok hasznosítására (Somogyvári 
Ákos kérelme) 
 

36. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. I-VI. havi pénzügyi 
terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 

 
37. Javaslat a Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 2017. évi 

beszámolójának elfogadására 
 
38. Javaslat a DVG Zrt. telephely bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlásról 
 
39. Javaslat a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kérelmének támogatásához szükséges 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

453/2018. (IX.20.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. szeptember 20-ai nyílt 
ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla, Tóth Kálmán) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

454/2018. (IX.20.) 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 



8 

 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat az önkormányzat kezességvállalásával 
kapcsolatos intézkedések megtételéhez szükséges felhatalmazás megadására, 
valamint a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda megbízása” című előterjesztést a zárt ülés 
tárgysorozatába – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – felvette és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

455/2018. (IX.20.) határozata 
„Javaslat az önkormányzat kezességvállalásával kapcsolatos intézkedések 

megtételéhez szükséges felhatalmazás megadására, valamint a Dr. Szabó Iván 
Ügyvédi Iroda megbízása” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 

tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. szeptember 20-ai zárt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat az önkormányzat kezességvállalásával 
kapcsolatos intézkedések megtételéhez szükséges felhatalmazás megadására, 
valamint a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda megbízása” című előterjesztést a közgyűlés 
zárt ülés 5. napirendjeként felvette, és egyúttal zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 
46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújvárosért díj adományozására” 
című előterjesztést a zárt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 12 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – 
felvette és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
456/2018. (IX.20.) határozata 

a zárt ülés 1. napirendi pontja zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. szeptember 20-ai zárt ülés 1. 
napirendi pontjaként a „Javaslat Dunaújvárosért díj adományozására” című 
előterjesztést felvette a zárt ülés tárgysorozatába. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és 
Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény magasabb vezetőjének 
megbízására” című előterjesztést, valamint a „Javaslat az Egészségmegőrzési 
Központ intézmény magasabb vezetőjének megbízására” című előterjesztést a zárt 
ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol 
lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – felvette és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

457/2018. (IX.20.) határozata 
a zárt ülés 2. és 3. napirendi pontjainak  zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. szeptember 20-ai zárt ülés 2. 
napirendi pontjaként a „Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi 
Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény magasabb vezetőjének megbízására” 
című előterjesztést, valamint a zárt ülés 3. napirendi pontjaként a „Javaslat az 
Egészségmegőrzési Központ intézmény magasabb vezetőjének megbízására” című 
előterjesztést felvette a zárt ülés tárgysorozatába. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 



11 

 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunanett Nkft. kérelmére, 
kölcsönszerződés módosításának jóváhagyására” című előterjesztést a zárt ülés 
tárgysorozatába – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – felvette és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

458/2018. (IX.20.) határozata 
„Javaslat a Dunanett Nkft. kérelmére, kölcsönszerződés módosításának 

jóváhagyására” című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. szeptember 20-ai zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti 4. napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunanett 
Nkft. kérelmére, kölcsönszerződés módosításának jóváhagyására” zárt ülés tartását 
rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 
12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

459/2018. (IX.20.) határozata 
a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. szeptember 20-ai zárt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat Dunaújvárosért díj adományozására 
 
2. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai intézmény magasabb vezetőjének megbízására 
 
3. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ intézmény magasabb vezetőjének 

megbízására 
 
4. Javaslat a Dunanett Nkft. kérelmére, kölcsönszerződés módosításának 

jóváhagyására 
 
5. Javaslat az önkormányzat kezességvállalásával kapcsolatos intézkedések 

megtételéhez szükséges felhatalmazás megadására, valamint a Dr. Szabó Iván 
Ügyvédi Iroda megbízása 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

460/2018. (IX.20.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. szeptember 20-ai zárt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) 
– megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

461/2018. (IX.20.) 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 
10 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

462/2018. (IX.20.) 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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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést – 
mellette szavazott 7 fő (Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő 
(Barta Endre, Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő (Izsák Máté, Pintér Attila), távol lévő 
4 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Izsák Máté képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez még 
plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 8 igen 
szavazat, tartózkodott 2 fő, nem szavazott 1 fő, távol lévő 4 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

463/2018. (IX.20.) 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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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő 
(Barta Endre, Pintér Attila), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Tóth Kálmán) – megalkotta a 16/2018. (IX.21.) önkormányzati rendeletet. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem 
szavazott 1 fő (Pintér Attila), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Tóth Kálmán) – megalkotta a 17/2018. (IX.21.) önkormányzati rendeletet. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Szabó 
Zsolt), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – 
megalkotta a 18/2018. (IX.21.) önkormányzati rendeletet. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 4 
fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

464/2018. (IX.20.) határozata 
a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosításáról 

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

Mentőszolgálat Alapítvánnyal 2017. október 4-én megkötött ellátási szerződés 
II. pontja az alábbi 21. és 22. pontokkal egészül ki: 

 
 „21. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és a 
lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelete mellékletében 
kijelölt ingatlanok vonatkozásában bérlői jogviszonyt létesít Megbízottal abból a 
célból, hogy azokat Megbízott az ellátottaknak az ellátórendszerből való 
fokozatos kivezetése és társadalmi reintegrációja érdekében használja. 

 
 22. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a 21. pont alapján külön bérleti 

szerződést kötnek Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 
25/2017. (VI.16.) önkormányzati rendeletének szabályai szerint.” 

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

határozatot a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke részére 
küldje meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2018. szeptember 28. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján a határozat melléklete 
szerinti ellátási szerződés 1. számú módosítását aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2018. szeptember 28. 



21 

 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

465/2018. (IX.20.) határozata 
lakásbérleti jog biztosításáról a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány részére 

 
1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

lakásbérleti jog illesse meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 
25/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelete mellékletében meghatározott 
ingatlanok vonatkozásában a Magyar Mentőszolgálat Alapítványt Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján 
jogszabályban meghatározott,- az Önkormányzat számára kötelező feladat 
ellátására -, és vállalják a számukra kijelölt ingatlanok teljes körű felújítását. 

 
2.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal a lakásbérleti szerződéseket kösse 
meg. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a közigazgatási  osztály vezetője  
Határidő:  a szerződés aláírására: 2018. október 31. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Magyar Mentőszolgálat 
Alapítványt, hogy a lakások hasznosításáról tájékoztassák Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Polgármesterét. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke  
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a közigazgatási osztály vezetője  
Határidő: a tájékoztatás megküldésre: folyamatosan 
 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
határozatot a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke részére 
küldje meg. 

  
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő:  2018. szeptember 28. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 4 
fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – megalkotta a 
19/2018. (IX.21.) önkormányzati rendeletet. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó 
Zsolt), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

466/2018. (IX.20.) határozata 
a Modern Városok Program keretében az új szálloda építéséről szóló terv-

dokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatok 
DVG Zrt. részére történő átadásáról 

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

gondoskodjon a Modern Városok Program keretében az „Új 
szálloda” elnevezésű állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok 
ellátásról 63.500.000,- Ft + ÁFA vállalkozási díj ellenében. 

  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat mellékletét 

képező szerződést elfogadja. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 

szerződés és ahhoz szükséges dokumentumok aláírására. 
  

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                         a polgármester 
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                         Vasmű u. 41 Irodaház Kft. projektmenedzsment 

Határidő: a tervezés megindítására: 2018. október 5. 
  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban 

szereplő feladatokhoz előfinanszírozásaként 63.500.000,- Ft + ÁFA = 
80.645.000,- Ft saját forrást biztosít: 12.700.000,- Ft + ÁFA = 16.129.000,- Ft-ot 
biztosít a vállalkozói szerződésben foglalt előlegre az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése 5. b melléklet 25.1 „Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész” 
felhalmozási céltartalék sor terhére. A fennmaradó 50.800.000,- Ft + ÁFA = 
64.516.000,- Ft összeget az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 

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

határozat 4. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés 
módosítása, és a 2019. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe, 
valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalások teljesítésére. 

  
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                         a polgármester 
                      -  a költségvetés módosításáért és tervezéséért: 
                         a jegyző 
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                     -  a költségvetés módosításában és előkészítésében való 
                        közreműködésért: 
                         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
                        a 2019. évi költségvetés elfogadásának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

467/2018. (IX.20.) határozata 
az MVP keretében az “Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósításának 

ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója”project Fabó Éva uszoda 
kivitelezés műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói feladataira 

vonatkozó szerződésekről 
 
1. Magyarország Kormánya 1327/2018. (VII.18.) Kormány határozatával döntött 

az MVP keretében Dunaújvárosban megvalósuló  Fabó Éva Uszoda beruházás 
költségvetési támogatással történő megvalósulásáról. A 203/2017. (VII.10.) 
Korm. rendeletben kizárólagos joggal a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. jelölte ki az Új városi fürdő és Vízisport 
Centrum megvalósítása (Dunaújváros) beruházás műszaki ellenőrének, 
beruházás-lebonyolítójának. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban megnevezett, a határozat 1-2. sz. mellékletét képező 
műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói feladatokra vonatkozó megbízási 
szerződéseket írja alá, és intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2018. október 5. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó 
Zsolt), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

468/2018. (IX.20.) határozata 
a TOP-6.5.1-2016-00001 Dózsa György Általános Iskola épületenergetikai 

felújításához kapcsolódó pótmunkák elvégzésére, 
kivitelezési határidő módosításának elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-2016-00001 
Dózsa György Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése c. projektben 
tervezett beruházási tevékenységhez kapcsolódó pótmunkát a határozat 1. sz. 
mellékletét képező vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően a DVG 
Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) végezze el 26.203.600,- Ft, + ÁFA, 
összesen bruttó 33.278.572,- Ft, azaz harminchárommillió-
kettőszázhetvennyolcezer-ötszázhetvenkettő forint vállalkozási díjért. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-2016-00001 
Dózsa György Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése c. projektben 
tervezett beruházási tevékenységre létrejött vállalkozási szerződés teljesítési 
határideje 2018.12.28.-ra módosuljon. 

 
3.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 

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

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  a szerződés megkötésére: 2018. október 03. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 

kötelezettségvállalásra a 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló önkormányzati rendelete 5. melléklete 23/3 dologi kiadások sorról 
3.686.454,- Ft, az 5. melléklet 3/3 dologi kiadások sorról 11.938.584,- Ft, a 
7/a/23/16 sorról 13.653.534,- Ft, valamint a 7/b/1/14 sorról 4.000.000,- Ft-ot a 
7/b melléklet 1.20 „Iskolák felújítása” sorra átcsoportosítva biztosít fedezetet. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

                          a polgármester 
                        - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  

Határidő:  2018. december. 28. 
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5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglal kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosításakor vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

469/2018. (IX.20.) határozata 
a Mária Út Egyesülettel történő együttműködésről 

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

Út Közhasznú Egyesület kezdeményezze a Kormánynál, hogy a zarándok 
turizmus fejlesztésére és ezzel összefüggésben a közép-európai 
együttműködésre külön programot valósítson meg.  

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

határozat közlésére a Mária Út Közhasznú Egyesülettel. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
            a polgármester 

  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a főépítészi, építésügyi és  környezetvédelmi osztályvezető 

Határidő: 2018. október 1. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 4 
fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

470/2018 (IX.20.) határozata 
Dunaújváros területén új gyalogos-átkelőhely és járda közvilágításának 

kivitelezéséről, valamint kapubehajtó kiépítéséről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 

területén új gyalogos-átkelőhely és járda közvilágításának, valamint 
kapubehajtó kiépítésének kivitelezési munkáit (Aranyvölgyi úton tervezett új 
gyalogátkelőhely közvilágítása, a Sárkány közben épült új járda közvilágítása, 
kapubejáró kiépítése a Sárkány közben épült új járda mellett) bruttó 8.863.518,- 
Ft összegért a DVG Zrt-től megrendeli. 

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

Aranyvölgy úton tervezett új gyalogos-átkelőhely közvilágításának kivitelezése 
feladatra a fedezetet bruttó 4.053.449 Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.a. mellékletének 1. Városfejlesztés és -rendezés alcíme alatti 1.3. 
„Gyalogátkelőhelyek kivitelezése FORD. ÁFA” soráról 3.192.692 Ft; míg az 
5/1/3. dologi kiadások sorról 861.757 Ft átcsoportosításával biztosítja. 

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

Sárkány közben épült új járda közvilágításának kivitelezése feladatra a 
fedezetet bruttó 4.324.858,- Ft összegben a rendelet 7.a. mellékletének 1. 
Városfejlesztés és -rendezés alcíme alatti 1.3. „Gyalogátkelőhelyek kivitelezése 
FORD. ÁFA” soráról 3.405.400 Ft; míg az 5/1/3. dologi kiadások sorról 919.458 
Ft átcsoportosításával biztosítja. 

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

Kapubejáró kiépítése a Sárkány közben épült új járda mellett feladatra a 
fedezetet bruttó 485.211,- Ft összegben a rendelet 7.a. mellékletének 1. 
Városfejlesztés és -rendezés alcíme alatti 1.3. „Gyalogátkelőhelyek kivitelezése 
FORD. ÁFA” soráról 382.056 Ft; míg az 5/1/3. dologi kiadások sorról 103.155 Ft 
átcsoportosításával biztosítja. 

 
5.  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 
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Határidő: 2018. október 5. 
 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 2. 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 4 
fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

471/2018. (IX.20.) határozata 
önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáiról 

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

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

   
2.  Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros 

Megyei Jogú  Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 7.a. mellékletében szereplő „1.9.Óvoda beruházási 
feladatai” során rendelkezésre álló összeg (2.530.141,- Ft), valamint az 5.2.3. 
(60.359,- Ft) és 5.3.3. (194.000,- Ft) sorokból átcsoportosított összeg biztosítja. 
A rendelet 7.b. mellékletében szereplő „1.19.Dunaújvárosi Óvoda felújítási 
feladatai” sorra a 7.a.3.7.(2.024.455,- Ft) a 7.b.1.17. (4.729.985,- Ft) és a 
7.b.1.18.(2.418.004,- Ft) sorokból átcsoportosított összeg biztosítja. A rendelet 
7.b. mellékletében szereplő „1.21.Bölcsődék felújítási feladatai” (1.076.970,- Ft) 
során jóváhagyott keretösszeg biztosítja. A rendelet 7.b. mellékletében szereplő 
„1.20.Iskolák felújítása” sorra a 7.b.1.18. (5.174.968,- Ft) és a 7.a.1.4. 
(4.063.677,- Ft) sorokból átcsoportosított összeg biztosítja. 

     
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

     
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2018. október 05. 
 

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

  
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  - a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
                 - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2018. október 05. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Cserna Gábor), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
472/2018. (IX.20.) határozata 

Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 
vonatkozó szolgáltatási szerződés /2018. április-december hónap/ 

3. 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 3. számú módosítását, 
a VII., VIII., XIV., XV., XX. sorok előirányzatainak emelését jóváhagyja. 

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

pótlása) sort érintő 6.955.771 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének 
5. Mellékletének 4/3 dologi kiadások soron biztosított. 

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

rakodása) sort érintő 7.000.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezet a 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének 
7a mellékletének 2/7 „játszóeszközök cseréje” elnevezésű feladatsorról 763.642 
Ft, a 7a melléklet 3/7 „Északi lakóterület csapadékvíz elvezetés kiviteli terv” 
elnevezésű feladatsorról 236.358 Ft, az 5. melléklet 1/3 dologi kiadások sorról 
1.000.000, valamint az 5. melléklet 2/3 dologi kiadások soráról 5.000.000 Ft 
átcsoportosításával biztosítja. 

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

karbantartása) sort érintő 80.000.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezet a 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének 
7.a mellékletének 1/6 „Temető előtti térköves parkoló kialakítása FORD ÁFA” 
elnevezésű feladatsorról 62.992.000 Ft, valamint az 5. melléklet 1/3 dologi 
kiadások sorról 17.008.000 Ft átcsoportosítása útján biztosítja. 

 
5) Az 1. pontban szereplő XV. (Közúti tartozékok karbantartása) sort érintő 

5.000.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezet a Dunaújvárosi Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének 5. melléklet 2/3 dologi 
kiadások soron biztosított. 

 
6)  Az 1. pontban szereplő XX. (Utak pormentesítése) sort érintő 2.000.000 Ft-tal 

történő emeléshez a fedezetet a Dunaújvárosi Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének 5. melléklet 1/3 dologi kiadások 
sorról átcsoportosítás útján biztosítja. 
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7)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal 2018. április-december hónapra szóló szolgáltatási 
keretszerződés 3. sz. módosítását aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért:  

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

Határidő: 2018. szeptember 30. 
 
8)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2-6. 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 9 fő (Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Cserna Gábor), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

473/2018. (IX.20.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2018. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2018. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervének 1. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli az önkormányzat 2018. 

évre vonatkozó közbeszerzési terve 1. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervének az önkormányzat honlapján történő 
közzétételét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a közbeszerzési ügyintéző 

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

 
(A szavazás után Lőrinczi Konrád képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 12 
igen szavazat, távol lévő 3 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

474/2018. (IX.20.) határozata 
„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 eljárás 
eredményének megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 371/2018. (VI.21.) határozatával 

támogatta az „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” tárgyban a 2015. évi CXLIII. 
törvény 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás keretében történő 
közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy a VILL-KORR HUNGÁRIA 
Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság (9027 Győr Berkenyefa sor 9.) 
ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró 
ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlattevő ajánlata 
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – 
különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy nyertes ajánlattevőként a VILL-KORR 
Hungária Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő kihirdethető, 
tekintettel arra, hogy ajánlattevő tette a legkedvezőbb érvényes ajánlatot. 

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

közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a VILL-KORR 
Hungária Villamosipari Kft.-t (Székhely: 9027 Győr, Berkenye fasor 9.), mint a 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja 
nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés 
aláírására. A nyertes ajánlat összege nettó 1.166.000,- Ft/hó. 
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6.  Az 1.) pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezet Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének 371/2018. (VI.21.) határozata alapján Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében biztosított. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a szerződés aláírására 2018. október 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

475/2018. (IX.20.) határozata 

„Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítése” tárgyban indult 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 370/2018. (VI.21.) határozatával 
támogatta Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítése tárgyban a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerezési eljárás 
lefolytatását követően megállapítja, hogya a Pearl Enterprises Kft. (Székhely: 
4028 Debrecen, Rózsahegy u. 17.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, 
vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a 
vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerezési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.  
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt 
közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a Pearl 
Enterprises Kft.-t (Székhely: 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 17.), mint a 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja 
nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés 
aláírására. A nyertes ajánlat összege nettó 22.760.110,- Ft. 

 

5. A 4.) pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezet Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének 370/2018. (VI.21.) határozata alapján Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében biztosított. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a szerződés aláírására 2018. október 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

476/2018. (IX.20.) határozata 
„Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének bővítése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 369/2018. (VI.21.) határozatával 
támogatta Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének bővítése tárgyban a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerezési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy az ERANDO Biztonságtechnikai 
Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (Székhely: 1139 Budapest Teve Utca 51/b.) 
ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró 
ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata 
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – 
különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak 

  
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerezési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 
  

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt 
közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján az ERANDO 
Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.-t (Székhely: 1139 
Budapest Teve Utca 51/b.), mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó 
gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert 
a kapcsolódó szerződés aláírására. A nyertes ajánlat összege nettó 
41.752.742,- Ft. 

  
5.  A 4.) pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezet Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Közgyűlésének 369/2018. (VI.21.) határozata alapján Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében biztosított. 

 

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

Határidő: a szerződés aláírására 2018. október 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

477/2018. (IX.20.) határozata 
a víziközmű rendszerre vonatkozó 2018. évben benyújtandó  

Gördülő fejlesztési terv elfogadására és a  benyújtáshoz szükséges 
meghatalmazás megadására 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadta a 

víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő fejlesztési tervet (részei: Felújítási és 
pótlási terv, Beruházási terv). A megvalósítás forrása a felújítások és pótlások 
vonatkozásában a víziközmű vagyonbérleti díjából befolyt összeg (amortizációs 
költség), a beruházások vonatkozásában a DVCSH Kft. saját pénzeszköze, 
valamint pályázati forrás. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése meghatalmazza a Dunaújvárosi 

Víz- Csatorna-, Hőszolgáltató Kft.-t (2400 Dunaújváros, Építők u. 1.), hogy a 
Gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási 
Hivatalhoz a DMJV Önkormányzata nevében nyújtsa be. 

 
3.)  A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a határozat közlésére. 
 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

478/2018. (IX.20.) határozata  
a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, illetve a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
kiemelkedően teljesítő személyi állományának bruttó jutalmazására, valamint a 
kapcsolódó, munkáltatót terhelő adók megfizetésére 5.000.000 Ft, azaz ötmillió 
forint összegű céltámogatást biztosít a 2018. évben.  

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

szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 5.b mellékletének 24. Általános 
tartaléka elnevezésű előirányzat sorról biztosít fedezetet. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített és az Ügyrendi, 
Igazgatási és Jogi Bizottság véleményezését követően, a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő Megállapodást írja alá, valamint 
jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a megállapodás megkötésére:  
                           a szakbizottság véleményét követő 15 nap 
                        - a pénzügyi teljesítésre: 
                          a megállapodás aláírását követő 20 nap 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
479/2018. (IX.20.) határozata 

a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány  
2017. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros és Környéke 

Közbiztonságáért Közalapítványnak a 2017. évről szóló beszámolóját és 
közhasznúsági jelentését tudomásul veszi. 

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

közlésére. 
  

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

Határidő: 2018. szeptember 28. 



43 

 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

480/2018. (IX.20.) határozata 
a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány kuratóriumi tagjának 

megválasztásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosiak Életéért” 
Közalapítvány kuratóriumi tagjának Pecsét Istvánt kéri fel. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

481/2018. (IX.20.) határozata 
a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a 

„Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány kuratóriumi tagja, Dr. Bozsits Attila 
tisztségről történő lemondását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosiak Életéért” 

Közalapítvány kuratóriumi tagjának Pecsét Istvánt kéri fel. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosiak Életéért” 

Közalapítvány alapító okirata módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja 
el: 

 
„ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Dunaújvárosiak 
Életéért” Közalapítvány többször módosított alapító okirata alábbi módosító okiratát 
fogadja el: 
 
1. Az alapító okirat 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„5.1. A közalapítvány képviselője teljes jogkörrel a kuratórium elnöke. Az elnök 
képviseleti joga általános, önálló és korlátlan. A kuratórium elnökének 
akadályoztatása esetén a közalapítványt Pecsét István, az ő akadályoztatása esetén 
Zsipi Éva Sarolta kuratóriumi tag – önállóan – képviseli. Utalványozási és 
bankszámla feletti rendelkezés során a képviselet módja és terjedelme a kuratórium 
elnökének képviseleti jogával azonos. A helyettesítés során megtett intézkedésekről 
a kuratórium elnökének az intézkedést követő 3 napon belül, a kuratóriumnak a 
soron következő kuratóriumi ülésen beszámolni kötelesek.” 
 
2. Az alapító okirat 7.1. pont (2) bekezdésében a „Dr. Bozsits Attila” szöveg helyébe 
a „Pecsét István” szöveg lép. 
 
3. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 
 
Dunaújváros, 2018. ………………. 
 

Cserna Gábor 
Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Polgármestere 
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Záradék: 
Az alapító okirat módosítását Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése a 2018. szeptember 20-i ülésén a 481/2018. (X. 20.) határozatával 
fogadta el.” 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban elfogadott módosító okiratot és e határozat mellékletét 
képező, módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. szeptember 28. 

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

változás bejegyzéséről szóló kérelmet küldje meg a Székesfehérvári 
Törvényszék részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester  
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. október 18. 

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

„Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát az önkormányzat hivatalos honlapján tegye közzé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester  
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a jogerős bírósági nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

482/2018. (IX.20.) határozata 
a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvánnyal 2016. március 31-én létrejött 

támogatási szerződés 2. számú módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy hozzájárul a 122/2016. (III.17.) határozata alapján a Dunaújvárosiak 
Életéért” Közalapítvánnyal 2016. március 31-én – Pecsét István 
gyógykezelésének segítése érdekében – megkötött támogatás nyújtására 
vonatkozó „Támogatási szerződés” módosításához. 

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

pont szerinti szerződés módosítása a 2.000.000 Ft, azaz kétmillió forint 
támogatás egy összegben történő visszafizetési határidejét 2018. december 31. 
napjában határozza meg.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a humán ügyekért felelős 

alpolgármestert, hogy a határozat mellékletét képező „Támogatási szerződés” 
2. számú módosítását az Önkormányzat nevében írja alá.  

 
Felelős:  - a megállapodás aláírásáért és a határozat közléséért:  
       a humán ügyekért felelős alpolgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                          a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. szeptember 28. 
            - a megállapodás aláírására: 2018. október 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
483/2018. (IX.20.) határozata 

a 10. számú fogorvosi körzetre dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvossal 
feladatellátási előszerződés és -szerződés megkötésére, a meglévő 

feladatellátási szerződés egyidejű megszüntetésével; a körzet átvételéhez 
igényelt támogatás iránti kérelem elbírálásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Kosztándi-Molnár Arnold 

egyéni vállalkozó fogorvos (székhelye: 2422 Mezőfalva, Semmelweis utca 1.) 
részére dr. Kéthelyi Ágnes Gizella fogorvosi praxisa megvásárlásához 
5.000.000,- Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt a 
határozat 1. számú melléklete szerinti támogatási szerződésben foglalt 
feltételekkel. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelölt összeg 

fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (IX.20.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 11. Egészségügyi alcím Dologi kiadások 
sorról az Egyéb kiadások sor javára történő átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy dr. Kosztándi-Molnár Arnolddal a jelen határozat 1. számú mellékletét 
képező támogatási szerződést kösse meg.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 

                       - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                         a humán szolgáltatási osztályvezető 
                       - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a szerződés aláírására: 2018. október 31. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy dr. Kéthelyi 

Ágnes Gizella fogorvos a 10. számú fogorvosi körzet praxisjogát (telephely: 
2400 Dunaújváros, Vasmű út 10.) dr. Kosztándi-Molnár Arnold részére 
elidegenítette, felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 2. számú 
melléklete szerinti feladatellátási szerződést megszüntető okiratot írja alá dr. 
Kéthelyi Ágnes Gizella fogorvossal. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 

      - a végrehajtásban való közreműködésért: 
        a humán szolgáltatási osztályvezető 
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Határidő: - a határozatnak az érintettekkel való közlésére: 2018. október 1. 
                   - a megszüntető okirat aláírására: 2018. október 31. 
 

5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
2019. január 1-től a dunaújvárosi 10. számú fogorvosi körzetre vonatkozóan 
területi ellátási kötelezettséggel feladatellátási szerződést kíván kötni dr. 
Kosztándi-Molnár Arnold egyéni vállalkozó fogorvossal.  

 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 3. számú melléklete szerinti feladatellátási előszerződést írja 
alá a dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvossal. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

    - a végrehajtásban való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: 2018. október 31. 
 
7.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 4. számú melléklete szerinti feladatellátási szerződést írja alá 
dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvossal, miután dr. Kosztándi-Molnár Arnold a 
2400 Dunaújváros, Vasmű út 10. szám alatti telephelyre a praxisjogot 
engedélyező jogerős határozat eredeti példányát bemutatta. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

    - a végrehajtásban való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: a jogerős praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
484/2018. (IX.20.) határozata 

a 3. számú fogorvosi körzet ellátására dr. Garai Gréta fogorvossal 
feladatellátási előszerződés, feladatellátási szerződés megkötéséről és 

támogatás iránti kérelem elbírálásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Garai Gréta egyéni vállalkozó 
fogorvos (székhely: 2400 Dunaújváros, Eszperantó út 33.) részére számla 
ellenében havi 60.000,- Ft összegű albérleti díj címén vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a fogorvosi tevékenység tényleges megkezdésétől saját 
tulajdonú lakóingatlan megvásárlása időpontjáig, illetve a letelepedés központi 
forrásból történő esetleges támogatásáig, de legfeljebb a feladatellátási 
szerződés hatálybalépését követő öt évig, azzal, hogy dr. Garai Gréta az 
albérleti szerződést köteles Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatához benyújtani. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelölt összeg 

fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (IX.20.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 11. Egészségügyi alcím Dologi kiadások 
sorról az Egyéb kiadások sor javára történő átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy dr. Garai Grétával a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 
támogatási szerződést kösse meg.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

                       - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                         a humán szolgáltatási osztályvezető 
                       - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a szerződés aláírására: 2018. október 31. 
 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
legkésőbb 2019. január 1-től a dunaújvárosi 3. számú fogorvosi körzetre területi 
ellátási kötelezettséggel feladatellátási szerződést kíván kötni dr. Garai Gréta 
egyéni vállalkozó fogorvossal.  

 
5.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 2. számú melléklete szerinti feladatellátási előszerződést írja 
alá a dr. Garai Gréta fogorvossal. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

    - a végrehajtásban való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: 2018. október 31. 
 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 3. számú melléklete szerinti feladatellátási szerződést írja alá 
dr. Garai Gréta fogorvossal, miután dr. Garai Gréta a 2400 Dunaújváros, Vasmű 
út 10. szám alatti telephelyre vonatkozó, praxisjogot engedélyező jogerős 
határozat eredeti példányát bemutatta. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

    - a végrehajtásban való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: a jogerős praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

485/2018. (IX.20.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

262/2018. (V.17.) számú határozatának módosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet 
ellátása érdekében dr. Majorosi Emese útiköltségének megtérítéséről szóló 262/2018. 
(V.17.) határozat 1. és 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet 
ellátása érdekében dr. Majorosi Emese teljes gépjármű útiköltségét, mint a körzet 
működtetésével szükségszerűen felmerülő költséget elismeri, és hozzájárul annak 
kifizetéséhez 2018. június 1-től  lakóhelye és a 15. körzet Dunaújváros, Váci M. u. 9. 
szám alatti rendelő közötti útvonal tekintetében a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ között – a 15. sz. felnőtt 
háziorvosi körzet ellátása érdekében – létrejött szerződés időtartama alatt azzal, hogy 
dr. Majorosi Emese az útiköltség megtérítéséhez  a vonatkozó jogszabályok által előírt 
dokumentumokat köteles Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához 
benyújtani. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester 

                          - a végrehajtásban való közreműködésért: a humán szolgáltatási 
                            osztály vezetője  

Határidő: - folyamatos” 
 

„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a 
jogszabályok által előírt dokumentumok benyújtását követően az útiköltség 
megtérítéséről – annak tényleges felmerülésétől, 2018. június 1. napjától – intézkedjen. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester 

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

Határidő:  folyamatos” 
 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 

  - a végrehajtásban való közreműködésért: 
    a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Határidő: 2018. szeptember 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
486/2018. (IX.20.) határozata 

a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
magasabb vezetőjének megbízásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 

Szervezet intézmény magasabb vezetői pályázat nyerteseként Farkasné Vörös 
Magdolna Máriát jelöli meg, akit 2018. október 1. napjától 2023. szeptember 30. 
napjáig terjedő határozott időtartamra megbíz az intézmény vezetésével, 
igazgatói beosztással. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
magasabb vezetőnek járó vezetői pótlék mértékét 250%-ban határozza meg. Az 
intézményvezető havi járandósága a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 66-77. §-ai, valamint a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 
10/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti garantált illetmény, valamint a vezetőt 
megillető további illetményelemek és pótlékok alapján: 365.400.- Ft, azaz 
háromszázhatvanötezer-négyszáz forint 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

pontban foglaltak szerint szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg 
azzal, hogy a magasabb vezetői megbízásra vonatkozó bérezés és egyéb 
juttatási rendszer a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint illeti meg az intézmény vezetőjét.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

               a polgármester 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

      a személyügyi és működtetési osztály vezetője  
Határidő:  2018. szeptember 28. 

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

pályázót értesítse a pályázat eredményéről. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

487/2018. (IX.20.) határozata 
óvodai és iskolai szociális munka személyi feltételeinek biztosítására, az 

Útkeresés Segítő Szolgálat foglalkoztatotti létszámának meghatározásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Útkeresés Segítő Szolgálat 

(2400 Dunaújváros, Bartók B. út 6/b.) család- és gyermekjóléti központ szakmai 
egysége szakmai létszámát 8 fő óvodai és iskolai szociális segítő álláshellyel 
2018. október 1. napjától megemeli, egyúttal az intézmény 2018. évi 
finanszírozását az óvodai és iskolai szociális munka feladatellátáshoz 
kapcsolódó 12.100.000.- Ft összeggel megemeli. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Útkeresés Segítő Szolgálat 

közalkalmazotti létszámát 2018. október 1. napjától 50,15 főben határozza meg 
az alábbiak szerint: 

 
Munkakör megnevezése Létszám 

intézményvezető 1 fő 

általános ügyintéző 1 fő 

családsegítő 11 fő 

esetmenedzser 9 fő 

tanácsadó 4 fő 

óvodai és iskolai szociális segítő 8 fő 

szociális asszisztens 6,5 fő 

gondozó, szakgondozó 2 fő 

családgondozó 4 fő 

takarító 2,25 fő 

éjszakai ügyeletes 1,4 fő 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének következő módosítása 
során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés előkészítéséért: 

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



54 

 

Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet következő módosításának 
                időpontja 
 

4.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Útkeresés Segítő Szolgálat 
gépjármű beszerzésére vonatkozó kérelmét bruttó 4.000.000,- Ft, azaz 
négymillió forint összegben jóváhagyja azzal, hogy annak fedezete a 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. 
sz. melléklet III. 3. n) pontjában meghatározottak alapján megállapított 
12.100.000,- Ft, azaz tizenkétmillió–százezer forint támogatási összeg.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

               az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője       
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője   

Határidő: 2018. december 31. 
   
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

               a polgármester       
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

488/2018. (IX.20.) határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2019. évi fordulójához való csatlakozásról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy csatlakozni kíván 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása 
és folyósítása során az abban leírtaknak megfelelően jár el.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja és megküldje az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő részére.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a nyilatkozat aláírására és benyújtására: 2018. október 3. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltak alapján a 
határozat 1-2. melléklete szerinti tartalommal kiírja a 2019. évre az „A” és „B” 
típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a pályázati kiírásokat aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a pályázatok kiírására: 2018. október 5. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem 
szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

489/2018. (IX.20.) határozata 

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

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Konstantin Mihálynak a 

Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) vezető tisztségviselőjének 
megbízása lejárta miatt 2018. október 01. napjától a 2018. évi éves beszámoló 
elfogadásáig, de legkésőbb 2019. május 31-ig Lángi Gábort bízza meg a 
társaság ügyvezetői feladatainak munkaviszony keretében történő ellátására 
bruttó 250.000.- Ft/hó munkabér ellenében. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, az ügyrendi, igazgatási 
és jogi bizottság állásfoglalását követően, továbbá felkéri és felhatalmazza jelen 
határozat mellékletét képező munkaszerződés megkötésére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              

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

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

               - a munkaszerződés aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                          15  napon belül 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

490/2018. (IX.20.) határozata  
az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 

felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására  
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 337/2018. (V.31.) határozat 1. 
pontját az alábbiakra módosítja: 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Hőterm Beruházó, 
Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsága tagjai 
megbízatása 2018. május 31-i hatállyal történő lejárta miatt a társaság 
taggyűlésének javasolja Izsák Máté János képviselőt és Iván László képviselőt, 
felügyelőbizottsági tagoknak megválasztani, 2018. június 1-től 2022. május 31-
ig szóló határozott időtartamra, a jelenlegi díjazás mellett és a 
felügyelőbizottság harmadik tagját az Energott Kft. jogosult jelölni.” 
 

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. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:                              

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

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

                - a társasági szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                             számított 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

491/2018. (IX.20.) határozata 
 a 303/2018. (V.17.) közgyűlési határozat 2. pontjának módosítására, 

a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató 
Nonprofit Kft. könyvvizsgálója megválasztása, díjazása vonatkozásában 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 303/2018. (V.17.) közgyűlési 

határozat 2. pontját, a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és 
Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálója megválasztására, 
díjazására vonatkozó rendelkezéseit, a következőképpen módosítja: 

 
„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Dunaújvárosi 
Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. jelenlegi 
könyvvizsgálója 2018. május 31-én történő megbízatása lejárta miatt 2018. 
június 01-től 2019. május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát választja meg a társaság új 
könyvvizsgálójának, 120.000.- Ft+Áfa/hó díjazás mellett.” 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), ellene 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

492/2018. (IX.20.) határozata 

 a 820/2017. (XII.14.) közgyűlési határozat 4. pontjának módosítására, 
a dunaújvárosi Csónakház fejlesztéséhez szükséges döntések 

vonatkozásában- a Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztály kérelme 

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 820/2017. (XII.14.) közgyűlési 
határozat 4. pontját, a dunaújvárosi Csónakház felújítása kivitelezője 
kiválasztásának módjával kapcsolatos rendelkezéseit, a következőképpen 
módosítja: 

 
„4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a DVG Zrt-t a határozat 
1. pontjában megjelölt munkálatok elvégzésére, tekintettel arra, hogy a 
Társaság megfelel a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) 
bekezdés h) pontja szerinti feltételeknek. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség által megküldött Támogatási szerződést aláírja, továbbá a határozat 
mellékletét képező „Vállalkozási szerződéseket a DVG Zrt.-vel megkösse, a 
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-vel 
(BMSK Zrt.) jóváhagyását követően. 

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

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

      - a Vállalkozási szerződés aláírására: BMSK Zrt. jóváhagyásától 
                           számított 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, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Barta 
Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

493/2018. (IX.20.) határozata  
az Élményfürdő üzemeltetése tárgyban kötött 

szolgáltatási koncessziós szerződés kiegészítéséről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata és az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. között, 
az Élményfürdő üzemeltetésére és hasznosítására kötött szolgáltatási 
koncessziós szerződés VI.3. pontjának kiegészítését az alábbiak szerint: 

 
„VI.3. A Koncessziós Jogosult köteles gondoskodni arról, hogy a birtokba 
bocsátás napját követő 30 napon belül eljár annak érdekében, hogy a 
közműórák a saját nevére kerüljenek, valamint gondoskodni arról, hogy a 
közüzemi díjak folyamatosan határidőben megfizetésre kerüljenek. A megkötött 
közüzemi szolgáltatási szerződések másolatát Koncessziós Jogosult a 
megkötéstől számított 10 naptári napon belül megküldi Koncesszióba Adónak. 
A kifizetett közüzemi számlákról szóló bizonylatokat Koncessziós Jogosult 
negyedévente köteles bemutatni Koncesszióba Adónak. A fizetésre a Ptk. 
szabályai az irányadók. 

 
Koncesszióba Adó az Élményfürdő-komplexum, mint fogyasztási hely 
vonatkozásában az alábbi közmű kvótákkal rendelkezik: 
- ivóvíz kvóta: 185m3/nap; 
- szennyvíz kvóta: 435 m3/nap; 
- tűzívíz kvóta: 2400 l/perc 

 
Felek megállapodnak abban, hogy Koncesszióba Adó kizárólagos tulajdonát 
képező Élményfürdő-komplexum fenti közmű kvótából eredő, a Koncesszióba 
Adót megillető jogok gyakorlását átengedi ingyenesen – a szolgáltatási 
koncessziós szerződés megszűnéséig - a Koncessziós Jogosultra, mint 
üzemeltetőre. Ezen jogosultság a Koncessziós Jogosultat a szolgáltatási 
koncessziós szerződés hatálybalépése napjától illeti meg. Koncessziós 
Jogosult köteles fogyasztói szerződést kötni a Dunaújvárosi Víz, Csatorna-, 
Hőszolgáltató Kft.-vel, mint szolgáltatóval, azzal a megszorítással, hogy 
szerződéskötésre kizárólag a fent említett kvóta erejéig van lehetősége. Az 
Élményfürdő-komplexum vízfogyasztásával összefüggő számlák megfizetésére 
a szolgáltató által kiállított számla ellenében a Koncessziós Jogosult köteles.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 

jelen határozat mellékletét képező szolgáltatási koncessziós szerződés 
kiegészítés aláírására, egyúttal felkéri jelen határozat közlésére.  
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Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester  
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

               - a szolgáltatási koncessziós szerződés aláírására: a határozat 
                 érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

494/2018. (IX.20.) határozata 
a dunaújvárosi 2976/36 és a 2976/38 helyrajzi számon nyilvántartott kivett 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok hasznosítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 390/2018. (VI.21.) határozatát 
az alábbiakra módosítja: 
„1. 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 eredményesnek nyilvánítja. A pályázati 
kiírásra 1 db pályázat érkezett. 

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

nyertesének az alábbi személyt jelöli meg: 
 

Ingatlan címe Ingatlan 
hrsz.-a 

alapterüle
t 

Nyertes pályázó  Bruttó vételár 
(vételi ajánlat)(Ft) 

2400 
Dunaújváros 

belterület 
Északi Ipari 

Park 

2976/36 és 
2976/38 

hrsz. 

3.000 m2  
2.000 m2 

Somogyvári Ákos  15.250.000,- 
10.170.000,- 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

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

 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

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

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

                        - a szerződés aláírására: a határoztat közlését követő 30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Szabó 
Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

495/2018. (IX.20.) határozata 
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-VI. havi pénzügyi terve 

teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-VI. havi pénzügyi 
terve teljesítéséről szóló tájékoztatót. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
496/2018. (IX.20.) határozata 

a Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 
2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt., mint alapító által létrehozott Dr. Kovács Pál Közszolgálati 
Újrakezdési Alapítvány – a határozat mellékletét képező - 2017. évi 
beszámolóját megtárgyalta, és tudomásul veszi. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat közlésére. 
 

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

   a személyügyi és működtetési osztályvezető                
Határidő:  2018. szeptember 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Sztankovics László), 
nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

497/2018. (IX.20.) határozata 
a DVG Zrt. telephely bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlásról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 433/2018.(VII.12.) határozatával 

támogatta a DVG Zrt. telephely bővítési elképzeléseit azzal, hogy a forgalmi 
érték ismeretében és a vételi konstrukcióra vonatkozó egyeztető tárgyalásokat 
követően, a szeptemberi közgyűlésen hoz érdemi döntést. 

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

Hőtechnika Kft. (2400 Dunaújváros, Kallós D. u. 3.) felajánlotta megvételre a 
tulajdonát képező dunaújvárosi 108/4 hrsz.-ú, 2547 m2 nagyságú, kivett raktár 
iroda, munkásszálló és udvar megnevezésű, természetben Kallós Dezső u. 3. 
szám alatt található ingatlant 230 millió forint+Áfa vételárért.  

 
3.  Az Ordas Bt. értékbecslése szerint az ingatlan teljesen újszerű, kiváló állapotú. 

A kialakított apartmanok még egyáltalán nem voltak használatban, az 
irodahelyiségek igen, de azon helyiségekre is érvényes a teljesen felújított 
állapot, minőségi belső burkolatokkal és beépített bútorokkal. Az ingatlan 
elfogadásra javasolt forgalmi értéke 204.500.000,-Ft+Áfa. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tagi kölcsönt nyújt az ügyrendi 

igazgatási és jogi bizottság által véleményezett szerződés alapján az 1. pontban 
meghatározott ingatlan megvásárlására 2. pont szerinti keretösszeg erejéig, a 
vételár összegében való megállapodásra történő egyidejű felhatalmazással a 
DVG Zrt. részére az alábbi részletekben: 40 millió forintot 2018.szeptember 30-ig, 
további 40 millió forintot 2018. december 15-ig, a fennmaradó összeget 2019. évi 
költségvetésbe betervezi és abból biztosítja 2019. március 15-ig, vagy a teljes 
összeget 2018. december 15-ig. Amennyiben a tagi kölcsönt a DVG Zrt. nem 
tudja visszafizetni 2019. szeptember 30-ig, úgy ezen összeggel a DVG Zrt. 
alaptőkéje a tagi kölcsön összegével megemelésre kerül. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                 követő 8 napon belül, tagi kölcsön szerződés előkészítése a határozat 
                előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 napon belül 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 4. pontban 

meghatározott 80.000.000.- Ft összeg forrást biztosít a 2018. évi 
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önkormányzati költségvetése Általános tartalék, Pénzeszk., Átadások tartalék, 
Pályázati tevékenység tartalék során, a fennmaradó összeget a 2019. évi 
költségvetés tervezésekor figyelembe veszi. 

 

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: a határozatnak az előkészítő osztályra történő 
                 megérkezésétől számított 8 napon belül 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

498/2018. (IX.20.) határozata 
a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. jégpálya felújítási és 

jégkorong Metodikai Központ építési kérelmének támogatásáról  
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Dunaújvárosi 

Jégkorong Kft. (2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 1.) kérelmét, melyben az 
önkormányzat támogatását kéri az önkormányzat tulajdonát képező jégpálya 
felújításához, a Közgyűlés támogatja a beruházási kérelmet az alábbiak szerint: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 
Dunaújvárosi Jégkorong Kft. az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 
dunaújvárosi jégpályán technológiai felújítás céljából, Tao támogatásból, illetve 
saját forrásból építési beruházásba kezdjen azzal, hogy a beruházás keretében 
megvalósuló létesítmények az ingatlan tulajdonjogi szempontból jelen határozat 
kiadásakor fennálló jogi sorsát osztják mind hozzáépítés (Ptk. 5:68 §), mind 
ráépítés (Ptk. 5:70. §), mind a Ptk. Ötödik Könyvének V. címe XVIII. fejezetének 
egyéb jogcíme esetén, ennek alapján osztott tulajdon, közös tulajdon nem 
létesül, a beruházás, mint vagyonelem, a műszaki átadással egyidejűleg kerül az 
Önkormányzat könyveibe, az Önkormányzattal szemben a Dunaújváros 
Jégkorong Kft. megtérítési igénnyel nem élhet, tekintettel arra, hogy az 
önkormányzat a felújítás nettó ellenértékét, azaz 120.000.000,- Ft összeget a 
mindenkori éves sportlétesítmény használati támogatási keret összegéből a 
társaság által benyújtott pályázat alapján elnyert összeg a Dunaújvárosi 
Jégkorong Kft. részére a beruházás vételáraként téríti meg éves részletekben, 
melyet a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kizárólag a dunaújvárosi jégpálya bérleti 
díja megfizetésére használhat fel, a pályázaton elnyert összeget engedményezi a 
jégpálya mindenkori üzemeltetőjének. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az önkormányzat 

tulajdonát képező, dunaújvárosi 316/7 hrsz.-ú ingatlanon jégkorong Metodikai 
Központot az alábbiak szerint: 

 
2.1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 
Dunaújvárosi Jégkorong Kft. az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 
dunaújvárosi 316/7 hrsz.-ú ingatlan 1. sz.-ú mellékletben csatolt változási 
vázrajzon megjelölt területrészén, a dunaújvárosi jégpálya közvetlen közelében 
metodikai központ létesítése céljából Tao támogatásból, illetve saját forrásból 
299.990.000,- Ft+Áfa értékű építési beruházásba kezdjen. 

 
2.2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja használati jog 
alapítását a Dunaújváros Jégkorong Kft. javára a dunaújvárosi 316/7 hrsz.-ú 
ingatlanból 947 m2 nagyságú területrészre az épület használatbavételi 
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engedélyének jogerőre emelkedésének napjáig, a használati jog egyszeri 
ellenértéke 2.000,-Ft/m2. 
2.3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az épület 
használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedésének napját követő naptól 15 
évre szóló földhasználati jog alapításához a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. 
tulajdonjogát képező felépítmény tulajdonosa javára, az önkormányzat javára 
elidegenítési tilalom feltüntetése mellett és a Magyar Állam jelzálog joga 
bejegyzése mellett. 

 
2.4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2.1. pontban meghatározott 
beruházási értékből megvalósult felépítményt, metodikai központot annak nettó 
beruházási értéke 70%-áért megvásárolja az alábbiak szerint, részletekben: 
- a használati jog egyszeri ellenértéke, 
- a földhasználattal érintett földterület forgalmi értéke, 
- a fennmaradó összeget a mindenkori éves sportlétesítmény használati 
támogatási keret összegéből, 2021-től kezdődően, a társaság által benyújtott 
pályázat alapján elnyert összeget a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. részére a 
beruházás vételáraként téríti meg éves részletekben az önkormányzat, melyet a 
Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kizárólag a dunaújvárosi jégpálya bérleti díja 
megfizetésére használhat fel, a pályázaton elnyert összeget engedményezi a 
jégpálya mindenkori üzemeltetőjének. A 15 év elteltét követően a földhasználati 
jog az előzőekben leírt feltételek teljesülése esetén minden további intézkedés 
nélkül megszűnik, a felépítmény az önkormányzat tulajdonába kerül. 

 
2.5. Dunaújváros Megyei Jogú Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy a dunaújvárosi 
316/7 hrsz.-ú ingatlan az önkormányzat forgalomképes, üzleti vagyona. A jelen 
jogügyletek megvalósítását célzó eljárások költsége és ügyintézése a 
Dunaújvárosi Jégkorong Kft.-t terhelik. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármester jelen 

határozat 2. pontjában foglaltak szerint, a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. által 
elkészített használati és földhasználati jogot alapító szerződések aláírására az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően, egyúttal felkéri a 
határozat közlésére.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester  
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály vezetője 
      a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. ügyvezetője 

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

 
 


