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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. november 15-ei nyílt 
ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros labdarúgó-
sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme tárgyában létrejött Támogatási Szerződés 
3. számú módosítására” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – felvette és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
561/2018. (XI.15.) határozata 

„Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme 
tárgyában létrejött Támogatási Szerződés 3. számú módosítására” című 

előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. november 15-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény 
fejlesztésének 2. üteme tárgyában létrejött Támogatási Szerződés 3. számú 
módosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 49. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros labdarúgó-
sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének megvalósítása érdekében a DV N Zrt.-
vel megkötött megbízási szerződés 2. számú módosítására” című előterjesztést a 
nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – felvette és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

562/2018. (XI.15.) határozata 
„Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének 

megvalósítása érdekében a DV N Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés 2. 
számú módosítására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 

tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. november 15-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény 
fejlesztésének 2. ütemének megvalósítása érdekében a DV N Zrt.-vel megkötött 
megbízási szerződés 2. számú módosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt 
ülés 50. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 27. és 35. napirendi 
pontokat a nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – levette és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

563/2018. (XI.15.) határozata 
a nyílt ülés meghívója szerinti 27. és 35. napirendi pontok levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. november 15-ei nyílt ülésének 
meghívó szerinti 27. napirendi pontját, mely „Javaslat a Hajós utca és az Üdülősor 1-
8. ingatlanok mérnökgeológiai felülvizsgálatának elindítására”, valamint a meghívó 
szerinti 35. napirendi pontját, mely „Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézményekben foglalkoztatottak 2019. évi béren kívüli juttatására” levette 
napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 
12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), 
távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

564/2018. (XI.15.) 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 közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a közoktatási 

és szociális intézményekben az étkeztetés térítési díjáról szóló 37/2013. (XI.22.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
5. Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és 

kialakításáról szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
6. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására 

 
7. Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 

kapcsolatos döntések meghozatalára  
                
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 

módosításának elfogadásáról 
 
9. Javaslat Dunaújváros Integrált Településfejlesztési Stratégiája módosításának 

elindítására 
              

10. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DVG Zrt. között, a 
Modern Városok Programhoz kapcsolódó, a nyilvánosság biztosítására vonatkozó 
szolgáltatások teljesítésére kiterjedő megbízási szerződések megkötésére 

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

megvalósításának ingatlan-fejlesztési és beruházási koncepciója” projekt 
előkészítő szakasz szerződéseinek módosítására 

 
12. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. 

Irodaház Kft. között, a „Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” című 
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projekt tárgyában létrejött szerződések módosításainak elfogadására, illetve a 
projekt megvalósításához szükséges további szerződések megkötésére 

 
13. Javaslat az MVP keretében „A Radari Sporttelep fejlesztése” projekt tárgyában 

szükséges szerződésmódosításokra 
 

14. Javaslat az MVP keretében az „Új városi fürdő- és vízi sport centrum 
megvalósításának ingatlan-fejlesztési és beruházási koncepciója” projekt 
„Fürdőpark kialakítása” projektelem szerződéseinek megkötésére  
 

15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. közötti 
megbízási szerződés megkötésére, a Modern Városok Programhoz kapcsolódó, 
Dunaújvárosi szálloda című projekt megvalósíthatósági tanulmányának 
elkészítése érdekében 
                             

16. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. között, a „A Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” című projekt 
tárgyában létrejött szerződések módosításainak elfogadására, illetve a projekt 
megvalósításához szükséges további szerződések megkötésére 

 
17. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. 

Irodaház Kft. között, „A Baracsi úti Arborétum további fejlesztésére és az ahhoz 
kapcsolódó látogatóközpont kialakításának támogatására” című projekt tárgyában 
a projekt megvalósításához szükséges – feltételes – szerződések megkötésére 

 
18. Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztése projekt 

megvalósítási időszakára irányuló projektmenedzsment tevékenység ellátására 
vonatkozó megbízási szerződés aláírására 

 
19. Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló 

közbeszerzési tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés 
hosszabbítására, kapcsolódó forrás biztosítására 

 
20. Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló 

projektmenedzsment tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés 
hosszabbítására, kapcsolódó forrás biztosítására 

 
21. Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztése projekt 

megvalósítási időszakára irányuló műszaki ellenőri tevékenység ellátására 
vonatkozó megbízási szerződés aláírására 

 
22. Javaslat a TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló 

közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban projekt megvalósítására vonatkozó 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. számú módosításának aláírására 

 
23. Javaslat a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város Kialakítása” című projekt 

keretében megvalósuló Főtértől keletre eső területek rekonstrukciójának 
kivitelezése tárgyú projekt pótmunkáinak elvégzésére, forrás biztosítására 
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24. Javaslat a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút 
hálózat fejlesztése című pályázattal kapcsolatos Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás aláírása 

 
25. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 524/2018. (X.18.) határozat 

módosítására a TOP-6.1.4-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című pályázat vonatkozásában 
               

26. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a Modern Városok Program – TOP 
projektek vonatkozásában kötött közfeladat ellátási szerződés 5. módosítására 

 
27. Javaslat a Gagarin tér 7-11. Társasház árkádjának felújítására nyújtott támogatási 

szerződés módosítására 
 
28. Javaslat gazdasági szereplők kiválasztására Dunaújváros Megyei Jogú Város 

szennyvíztisztító telepének dunai sodorvonali vezeték rekonstrukciójára vonatkozó 
tervek elkészítésére 

 
29. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 4. számú 
módosítása (2018. április-december hónap) megkötésére 

 
30. Javaslat „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyú 

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

31. Javaslat önkormányzati bérlakások volt bérlői behajthatatlan közüzemi 
díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé 

 
32. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2019. évi nyári 

nyitvatartási rendjének meghatározására 
 

33. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel megkötött támogatási 
szerződés módosítására 
 

34. Javaslat a Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány támogatás iránti 
kérelmének elbírálására 

 
35. Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő 

támogatására – 2019. évre 
               

36. Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda felújítása miatt felmerülő többletköltségek 
finanszírozására az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. és a DVG Zrt. részére 
 

37. Javaslat – a Dunaújvárosi Fabó Éva Sportuszoda felújításának ideje alatt 
időszakra – a Dunaferr Sportegyesület, valamint a Dunaújvárosi Főiskola 
Vízilabda Egyesület támogatására 
               

38. Javaslat a Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának támogatására 
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39. Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület támogatására 
 

40. Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar 
megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában található ingatlan 
használatára vonatkozó bérleti jogviszony meghosszabbítására (Dunaújvárosi 
Kereskedelmi és Iparkamara kérelme) 

 
41. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 631/2015. (XI.19.) 

határozata hatályon kívül helyezésére és az Amitis Kft. ingatlanhasznosítási 
szándékával kapcsolatos döntés meghozatalára (dunaújvárosi 372/19 hrsz., Alsó-
Duna-part, 1.082 m2 

 
42. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. évi 

munkatervének elfogadására 
 
43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. I-IX. havi 

pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 

44. Javaslat a Belső Ellenőrzési Osztály 2019. évi éves belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyására 

 
45. Javaslat az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságoktól az 

„in-house” jogalap megállapításához szükséges dokumentum bekérésére 
 

46. Javaslat Barta Endre képviselő indítványának megtárgyalására 
 
47.  Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme 

tárgyában létrejött Támogatási Szerződés 3. számú módosítására  
 
48. Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének 

megvalósítása érdekében a DV N Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés 2. 
számú módosítására 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Barta Endre képviselő javaslatát – mellette 
szavazott 4 fő (Barta Endre, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), ellene 
szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), 
tartózkodott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – nem fogadta el 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

565/2018. (XI.15.) határozata 
Barta Endre képviselő javaslatáról 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatta Barta Endre képviselő 
azon módosító javaslatát, mely szerint a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 11-
26. napirendi pontokat vegye le tárgysorozatából. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Hingyi 
László), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – megválasztotta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

566/2018. (XI.15.) határozata 
a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

567/2018. (XI.15.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. november 15-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 
14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

568/2018. (XI.15.) határozata 
a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. november 15-ei zárt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat „Dunaújváros Egészségügyéért” díj adományozására 
 
2. Javaslat – a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó 

Programjában” való részvételre – benyújtandó pályázat támogatására 
 
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, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

569/2018. (XI.15.) 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, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), 
tartózkodott 4 fő (Barta Endre, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

570/2018. (XI.15.) 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 11 fő (Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol 
lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

571/2018. (XI.15.) 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 9 fő (Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics 
László), tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, 
Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
572/2018. (XI.15.) határozata 

a 2018. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának 
az önkormányzat  költségvetésében történő rendezésére 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 

2018. május 15-vel történő állami támogatás módosítására tekintettel az önkormányzat 
állami támogatása egyenlegében 87.359 E Ft-tal nő. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás 

csökkenés kihatásának rendezése érdekében az Egyesített Szociális Intézmény és 
Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény költségvetését módosítja. A 
költségvetés 4. mellékletében az intézményfinanszírozás csökken, a dologi kiadás 
csökken 2.224 E Ft-tal. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás 

csökkenés kihatásának rendezése érdekében a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
szervezet költségvetését módosítja. A költségvetés 4. mellékletében az 
intézményfinanszírozás csökken, élelmezés dologi kiadás csökken 3.277 E Ft-tal. 

 
4.  Az intézményre nem továbbhárítható változás miatt az önkormányzati költségvetés 5. b 

melléklet Intézményi tartalék terhére 12.488 E Ft-ot rendez, valamint az intézményt 
nem illető többletbevétel miatt 26.375 E Ft-ot az Intézményi tartalék, 78.973 E Ft-ot az 
Önkormányzat Általános tartalék javára számol el. 

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

soron következő 2018. évi költségvetési rendelet módosításánál az 1-4. pontban 
meghatározott átcsoportosítást vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő:  a soron következő 2018. évi költségvetési rendelet módosítás 
                  alkalmával 

  
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a polgármestert, 

hogy a közgyűlés döntéséről az intézményeket tájékoztassa. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                          a polgármester 

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

Határidő: 2018. november 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor) – megalkotta a 22/2018. (XI.16.) önkormányzati rendeletet. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő 
(Szabó Zsolt), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

573/2018. (XI.15.) határozata 
közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a közoktatási és 
szociális intézményekben az étkeztetés térítési díjáról szóló 37/2013. (XI.22) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által fenntartott 
köznevelési intézményekben (óvoda, általános és középiskola), valamint az 
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai a 
2019.  január 1-jétől alkalmazandó szolgáltatási díjat (nyersanyagköltség és 
rezsiköltséget)  az alábbiak szerint határozza meg: 

 
Intézmény nyersanyagköltség 

Ft/nap/adag 
Rezsi 

Ft/nap/adag 
Vállalkozói díj 
Ft/nap/adag 

Óvoda 380 + áfa 413 + áfa 793 + áfa 
Általános iskolai 

napközi otthon 
- tízórai 
- ebéd 
- uzsonna 

472 + áfa 
 

76+ áfa 
320 + áfa 
76 + áfa 

399 + áfa 
 

93 + áfa 
213 + áfa 
93 + áfa 

871 + áfa 
 

169 +áfa 
533 +áfa 
169 +áfa 

Általános iskolai ebéd 320 + áfa 213 + áfa 533 +áfa 
Középiskolai ebéd 341 + áfa 260 + áfa 601 + áfa 
Középiskolai 
kollégium 

1. reggeli 
2. ebéd 
3. vacsora 

787 + áfa 
180 + áfa 
341 + áfa 
266 + áfa 

703 + áfa 
199 + áfa 
260+ áfa 
244 + áfa 

1490 +áfa 
379 +áfa 
601 +áfa 
510 +áfa 

ESZI 615 + áfa 285 + áfa 900 +áfa 
 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) 

pontban foglalt döntést az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 
tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

  a polgármester 
 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
   a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 - a költségvetés módosításáért: 

  a jegyző 
 - a költségvetés módosításának előkészítésében való 

  közreműködésért: 
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  

  a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:   2019. évi költségvetési rendelet tervezése 
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3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. január 1-jétől az étkezési 
térítési díjak emelkedése miatt  

 a Dunaújvárosi Óvoda intézmény esetében 15.363.119,- forinttal, 
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet esetében 13.749.027,- forinttal, 
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai  intézményben esetében 7.190.566,- forinttal  
megemeli a 2019. évi költségvetésében a dologi kiadások (étkezés) kiadási 
előirányzata összegét, egyben utasítja az intézményeket, hogy a 
nyersanyagdíj-növekedés miatti saját bevétel növekedés összegét dolgozzák ki. 

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

pontban foglalt  döntést az önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
tervezése során vegye figyelembe.   

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

            a polgármester 
        - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
            a humán szolgáltatási osztály vezetője 
    - a költségvetés tervezéséért: 
      a jegyző 
     - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
 
5.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

Dunaújvárosi Óvoda, a Gazdasági Ellátó Szervezet, illetve az ESZI vezetőit 
tájékoztassa a közgyűlés határozatáról. 

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                         a polgármester 

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

Határidő:  2018. december 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő 
(Szabó Zsolt), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), 
távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor) – megalkotta a 23/2018. (XI.16.) 
önkormányzati rendeletet. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor) – 
megalkotta a 24/2018. (XI.16.) önkormányzati rendeletet. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 4 fő (Barta Endre, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), ellene szavazott 5 fő (Cserni Béla, Hingyi László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné), tartózkodott 4 fő (Gombos István, Iván 
László, Lassingleitner Fruzsina, Sztankovics László), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor) – nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
574/2018. (XI.15.) határozata 

Tóth Kámán képviselő indítványának megtárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatta Tóth Kálmán képviselő 
zajvédelmi rendelet megalkotásáról szóló képviselői indítványát. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, 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, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

575/2018. (XI.15.) határozata 
a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos 

döntés meghozatalára, az Emberi Erőforrások Minisztériumával megkötött 
támogatási szerződés módosítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával visszavonja a 

163/2018. (IV.19.) határozatát, melyben elfogadta azt a célt, hogy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között 2017. 12.15 -
én „dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósítása” érdekében létrejött 
Támogatási Szerződést módosítja. A szerződés módosítás aláírására nem került sor, 
mert időközben a a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) 
Korm. rendelet 103. § (2) bekezdés d) pontja alapján a sportlétesítmény-fejlesztési 
feladatok - köztük a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatásának – jogutódlással 
az Emberi Erőforrások Minisztériumához (a továbbiakban: EMMI) kerültek át, valaminta 
központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1272/2018 (VI.15.) Korm. 
határozat 1. pont a) alpontja és a 3. pontja és 1. számú melléklete alapján, 2018. július 
01. fordulónappal a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzatok a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. EMMI fejezetbe 
kerültek át. Erre figyelemmel a továbbiakban az előirányzatok feletti szakmai kezelői 
feladatokat jogutód Támogatóként az EMMI Sportlétesítmény-fejlesztési Főosztálya 
látja el. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az 1. pontban leírtakat, 

és jelen határozatával elfogadja azt a célt, hogy a Támogatási Szerződés módosítása 
szükséges az Emberi Erőforrások Minisztériumával. 

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

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

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási szerződés módosítás tervezet aláírására és utasítja, hogy gondoskodjon a 
követelés nyilvántartásba vételéről. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 30. 
                - a szerződés megkötésére: 2018. december 31. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem 
szavazott 3 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

576/2018. (XI.15.) határozata 
a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos 

döntés meghozatalára, a DVN Zrt.-vel megkötött 
megbízási szerződés 2. számú módosítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 632/2017. 

(IX.18.) határozatával elfogadta azt a célt, hogy adunaújvárosi Kézilabda 
Akadémia beruházással kapcsolatos feladatok végrehajtása elősegítésére, 
tárgyalások lefolytatására a DVN Zrt.-t (Képviseli: Sági Péter vezérigazgató) 
bízta meg mindösszesen bruttó 50 millió Ft megbízási díjjal 2017.10.01-
2017.12.31-ig szóló időre. A megbízási szerződés 2017. 10.03-án került 
aláírásra. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási 
Szerződést kötött 2017. december 15.-én a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériummal a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósítása 
érdekében. A DVN Zrt. 2017. évben nem tudta a feladatát megkezdeni a 
támogatási szerződés aláírásának elhúzódása miatt, ezért a megbízási 
szerződés módosítását kezdeményezte. DMJV Közgyűlése 23/2018.(I.25.) 
határozatával döntött a DVN Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés 
módosításáról, mely 2018. 02. 14-én került aláírásra. 

 
2.  A DVN Zrt. a további feladatellátás érdekében és a felmerült tervezői 

művezetés feladatainak ellátása végett a megbízási szerződés 2. számú 
módosítását kezdeményezte. A folyamatos feladatellátás feladataira (br. 
45.000.000,-Ft) rendelkezésre áll a forrás, ezen feladatokat 2018.12.01-
2019.02.28-ig látja el. A tervezői művezetési feladatokra, melyet 2018.12.01-
2019.12.31-ig lát majd el, a forrás (br. 70.510.500,-Ft) a Támogatási Szerződés 
módosításával fog rendelkezésre állni. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 

jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződés 2. számú 
módosításának aláírására és utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
kötelezettségvállalásba nyilvántartás vételéről. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 30. 

                         - a szerződés módosítás aláírására: 2018. december 31. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Barta 
Endre, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

577/2018. (XI.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Integrált Területi Program módosításának elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja az 

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

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

              a polgármester 
            - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

               a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
             - a határozat közléséért: 
               a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő:   a határozat megküldésére: 2018. november 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Barta 
Endre, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
578/2018. (XI.15.) határozata 

Dunaújváros Integrált Településfejlesztési Stratégiája 
módosításának elindításáról 

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

Dunaújváros Integrált Területfejlesztési Stratégiája (továbbiakban ITS) 
felülvizsgálatra kerüljön. 

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

gondoskodjon az ITS felülvizsgálatának elkészíttetéséről.  
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való 
                közreműködésért: 

                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a tervezés elindítására: 2019. március 31. 

              - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 
                egyeztetési eljárást követő közgyűlés 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

579/2018. (XI.15.) határozata 
  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DVG Zrt. között, a Modern 

Városok Programhoz kapcsolódó, a nyilvánosság biztosítására vonatkozó 
szolgáltatások teljesítésére kiterjedő megbízási szerződések megkötésére 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyilvánosság biztosítására vonatkozó 
szolgáltatások teljesítésére az alábbi Megbízási Szerződéseket megkösse a DVG Zrt.-
vel: 

 
- PR szerződés Fürdőpark DMJVÖ-DVG in house (1.sz melléklet) 
- PR szerződés Szalki-sziget DMJVÖ-DVG in house (2.sz. melléklet) 
- PR szerződés Uszoda DMJVÖ-DVG in house (3.sz. melléklet) 
- PR szerződés Vidámpark DMJVÖ-DVG in house (4.sz. melléklet) 
- PR szerződés Víziközmű DMJVÖ-DVG in house (5.sz. melléklet) 

 
2.)  A Forrást a költségvetés alábbi sorai biztosítják az egyes szerződések kifizetésére: 
 

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

1. pontban megnevezett Megbízási Szerződéseket aláírja. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                          a polgármester 

            - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
              a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

                        - a határozat közléséért: 
                          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: 2018. november 30. 

SZERZŐDÉS KÖLTSÉGVETÉSI SOR 

1. PR szerződés Fürdőpark DMJVÖ-DVG in house Támogatói Okirat elfogadását követően 
érkezik a forrás 

2. PR szerződés Szalki-sziget DMJVÖ-DVG in house 7.a/23.17. MVP Szalki-sziget rekreációs 
célú fejlesztése 

4. PR szerződés Uszoda DMJVÖ-DVG in house 7.a/23.13. MVP Új városi vízi sport centrum 
projekt 

5. PR szerződés Vidámpark DMJVÖ-DVG in house 7.a/23.18. MVP Volt vidámpark 
funkcióváltó fejlesztése 

6. PR szerződés Víziközmű DMJVÖ-DVG in house 7.a/23.10. MVP A városi víziközmű hálózat 
fejlesztése  
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Barta 
Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

580/2018. (XI.15.) határozata 
az MVP keretében az “Új városi fürdő- és vízi sport centrum megvalósításának 

ingatlan-fejlesztési és beruházási koncepciója” projekt  
előkészítő szakasz szerződéseinek módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza polgármestert az 

„Új városi fürdő- és vízi sport centrum megvalósításának ingatlan-fejlesztési és 
beruházási koncepciója” projekt projektmenedzseri feladatok ellátására a 
Vasmű u.41. Irodaház Kft.-vel létrejött Megbízási szerződés módosításának, 
továbbá annak 1. számú mellékletének (Külön-megállapodás) aláírására és a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2018. november 30. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektmenedzseri feladatok 
költségei vonatkozásában bruttó 11.430.000,- Ft előfinanszírozást biztosítson 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.évi költségvetése 
terhére 5. melléklet 23.4 Modern Városok Program projekt előkészítési 
feladatok dologi kiadási soron. 

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

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

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
                         - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 
                           a szerződés aláírásával egy időben 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserni Béla, 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, Cserna 
Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

581/2018. (XI.15.) határozata 
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház 
Kft. között, a „Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” című projekt 

tárgyában a projetmenedzseri feladatok ellátására létrejött Megbízási 
Szerződés módosításának és Külön-Megállapodásnak megkötéséről 

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

„Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” című projekt tárgyában 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítsa a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft.-vel kötött Megbízási Szerződés időtartamát 2019. december 31-ig. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Külön-Megállapodást kössön 
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a „Vidámpark, illetve a vidámparki terület 
fejlesztése” című projekt tárgyában, melyben összesen bruttó 5.029.200 Ft 
megbízási díjat állapítanak meg 2019. január 01. és 2019. december 31. közötti 
időszakra. Erre az összegre a 2019. évi költségvetésben biztosít forrást 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.  

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

határozat 1. számú mellékletét képező Megbízási Szerződés 1. számú 
módosításának, illetve a határozat 2. számú mellékletét képező Külön-
Megállapodásnak aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

                      - a határozat közléséért: 
                        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: 2018. november 30. 
 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

határozati javaslat 2.) pontjában említett Külön-Megállapodásra a forrás 
biztosítását a 2019. évi költségvetés tervezéskor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés tervezésért:  

                   a jegyző  
                      - a költségvetés tervezésben való közreműködésért: 

         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserni Béla, 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, Cserna 
Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
582/2018. (XI.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház 
Kft. között, a „Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” című projekt 

tárgyában  a közbeszerzési feladatok ellátására irányuló 
Megbízási Szerződés megkötéséről 

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

„Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” című projekt tárgyában 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel Megbízási Szerződést kössön, 
melyben összesen bruttó 3.587.921 Ft megbízási díjat rögzítenek. 

 
2.)  A forrást a költségvetés 7.a/23.18. MVP Volt vidámpark funkcióváltó fejlesztése 

elnevezésű sora biztosítja.  
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 1. számú mellékletét képező Megbízási Szerződés aláírására. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                        a polgármester 

            - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
              a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

        Határidő: 2018. november 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserni Béla, 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, Cserna 
Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

583/2018. (XI.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház 

Kft. között, a „Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” című projekt 
tárgyában a műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló 

Megbízási Szerződés aláírására 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 
„Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” című projekt tárgyában 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a műszaki ellenőri feladatok 
lebonyolítására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel Megbízási Szerződést kössön, 
melyben összesen bruttó 3.886.916 Ft megbízási díjat rögzítenek. 

 
2.)  A forrást a költségvetés 7.a/23.18. MVP Volt vidámpark funkcióváltó fejlesztése 

elnevezésű sora biztosítja.  
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 1. számú mellékletét képező Megbízási Szerződés aláírására. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
           a polgármester 

              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: 2018. november 30. 



31 

 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

584/2018. (XI.15.) határozata 
az MVP keretében  “A Radari Sporttelep fejlesztése” projekt tárgyában 

 szükséges szerződésmódosításokról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert „A 

Radari sporttelep fejlesztése” projekt projektmenedzseri feladatok ellátására a 
Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel létrejött Megbízási szerződés módosításának, 
továbbá az 1. számú mellékletének (Külön-megállapodás) aláírására és a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2018. november 30. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektmenedzseri feladatok 
költségei vonatkozásában bruttó 3.810.000,- Ft előfinanszírozást biztosítson 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése 
terhére 5. melléklet 23.4 Modern Városok Program projekt előkészítési 
feladatok dologi kiadási soron. 

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

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

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
585/2018. (XI.15.) határozata 

az MVP keretében az “Új városi fürdő- és vízi sport centrum megvalósításának 
ingatlan-fejlesztési és beruházási koncepciója” projekt 

 “Fürdőpark kialakítása” projektelem szerződéseinek megkötéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 

MVP „Új városi fürdő- és vízi sport centrum megvalósításának ingatlan-
fejlesztési és beruházási koncepciója” keretén belül a „Fürdőpark kialakítása” 
projekt projektmenedzseri feladatok Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által történő 
ellátására vonatkozó feltételes Megbízási szerződés aláírásra és a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2018. november 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Főépítészi, 

Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetőjét, hogy az MVP „Új városi 
fürdő- és vízi sport centrum megvalósításának ingatlan-fejlesztési és 
beruházási koncepciója” keretén belül a „Fürdőpark kialakítása” projekttel 
kapcsolatos közbeszerzési feladatok Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által történő 
ellátására vonatkozó feltételes Megbízási szerződést terjessze be polgármesteri 
aláírásra és intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2018. november 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Főépítészi, 

Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetőjét, hogy az MVP „Új városi 
fürdő- és vízi sport centrum megvalósításának ingatlan-fejlesztési és 
beruházási koncepciója” keretén belül a „Fürdőpark kialakítása” projekt műszaki 
ellenőri feladatainak a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által történő ellátására 
vonatkozó feltételes Megbízási szerződést terjessze be polgármesteri aláírásra 
és intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.  
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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. november 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

586/2018. (XI.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DVG Zrt. közötti megbízási 

szerződés megkötésére, a Modern Városok Programhoz kapcsolódó, Dunaújvárosi 
szálloda című projekt Megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése érdekében 

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

gondoskodjon a Modern Városok Program keretében a „Dunaújvárosi 
szálloda” elnevezésű állami beruházás előkészítéséhez kapcsolódó 
Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséről 4 448 819 Ft + ÁFA, azaz bruttó 5 
650 000,- Ft megbízási 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 
                  DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő:  a Megvalósíthatósági tanulmány megindítására: 2018. november 30. 

  
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban szereplő 

feladathoz előfinanszírozásként 4 448 819 Ft + ÁFA, azaz bruttó 5 650 000,- Ft saját 
forrást biztosít a megbízási szerződésben foglalt összegre az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése 5. melléklet 23. „Pályázati és egyéb más támogatással megvalósuló 
projektek kiadásai” sor terhére. 

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

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

  
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserni Béla, 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, Cserna 
Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

587/2018. (XI.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház 

Kft. között, a „A Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” című projekt 
tárgyában létrejött szerződések módosításainak elfogadására, illetve a projekt 

megvalósításához szükséges további szerződések megkötésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat módosítsa a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft.-vel kötött megbízási szerződés időtartamát projekt befejezésének 
végéig. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Külön- Megállapodást kössön 
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel, melyben havi bruttó 1 270 000,- Ft, megbízási 
díjat állapítanak meg. A megbízási díj éves szinten összesen bruttó 
15 240 000,- Ft. Erre az összegre a forrást, a 2019. évi költségvetésben biztosít 
majd Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozatjavaslat mellékletét képező Megbízási Szerződés 1. számú 
módosítását, illetve a határozatjavaslat 2. pontjában említett Külön- 
Megállapodást aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
          a polgármester 
         - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2018. november 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserni Béla, 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, Cserna 
Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

588/2018. (XI.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház 

Kft. között, a „A Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” című projekt 
tárgyában létrejött szerződések módosításainak elfogadására, illetve a projekt 

megvalósításához szükséges további szerződések megkötésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megbízási szerződést kössön, 
melyben összesen bruttó 8 414 510,- megbízási díjat rögzítenek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a forrást a költségvetés 7. 
a/23.17. MVP Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése elnevezési soron 
biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozati javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
          a polgármester 
          - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: 2018. november 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserni Béla, 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, Cserna 
Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

589/2018. (XI.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház 

Kft. között, a „A Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” című projekt 
tárgyában létrejött szerződések módosításainak elfogadására, illetve a projekt 

megvalósításához szükséges további szerződések megkötésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a műszaki ellenőri feladatok 
ellátására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megbízási szerződést kössön, 
melyben összesen bruttó 8 364 525,- megbízási díjat rögzítenek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a forrást a költségvetés 7. 
a/23.17. MVP Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése elnevezési soron 
biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
          a polgármester 
         - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: 2018. november 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Barta 
Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

590/2018. (XI.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház 

Kft. között, „A Baracsi úti Arborétum további fejlesztésére és az ahhoz 
kapcsolódó látogatóközpont kialakításának támogatása” című projekt 

tárgyában a projekt megvalósításához szükséges szerződés megkötésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. gondoskodjon a Modern Városok Program keretében „A Baracsi 
úti Arborétum további fejlesztésére és az ahhoz kapcsolódó látogatóközpont 
kialakításának támogatása” elnevezésű projekt projektmenedzsmenti feladatok 
ellátásáról a projekt megvalósítása érdekében. A határozat mellékleteként 
szereplő szerződéstervezet szerint, bruttó 840.000,- Ft összegben. 

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

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

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

Határidő:  a szerződés aláírására: 2018. december 31. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 

feladatokhoz szükséges fedezetet a Miniszterelnökségtől a feladat ellátására 
tervezett 30.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásból fedezi. 

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

határozat 3. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés 
jóváhagyása során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a jegyző 

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

Határidő: 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 (Cserni Béla, 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, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
591/2018. (XI.15.) határozata 

az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztése projekt 
megvalósítási időszakára irányuló projektmenedzsment tevékenység ellátására 

vonatkozó megbízási szerződés aláírására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az MVP városi 
víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló c. projektben a Vasmű u. 41. Irodaház 
Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.)  projektmenedzsment feladat ellátása 
tárgyú szerződés megkötéséhez.   

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a MVP 
városi víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló c. projektben a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.) projektmenedzsment feladat 
lásson el 12 105 772 Ft + ÁFA, azaz bruttó 15.374.331 Ft megbízási díj 
megbízási díjért. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 
1. pontban megjelölt szerződés aláírására, a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételére, a pénzügyi teljesítésre. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

            a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

            a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:  a szerződés aláírására: 2018. november 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Barta 
Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

592/2018. (XI.15.) határozata 
az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló 
közbeszerzési tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés 

hosszabbítására, kapcsolódó forrás biztosítására 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az MVP városi 
víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló c. projektben a Vasmű u. 41. Irodaház 
Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.) közbeszerzési feladat ellátása tárgyban 
kötött szerződés teljesítési határidejének módosításához, továbbá a 
különmegállapodási szerződés megkötéséhez. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az MVP 

városi víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló c. projektben a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft.(2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.)  közbeszerzési feladat lásson el 
2018.11.01-2018.12.31-ig tartó időszakra havi 400.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 
508.000,- Ft, összesen 1.016.000,- Ft + ÁFA bruttó 1.524.000,- Ft megbízási 
díjért. A 2019.01.01- 2019.12.31-ig tartó időszakra havi 400.000,- Ft + ÁFA, 
azaz bruttó 508.000,- Ft, összesen 4.800.000,- Ft + ÁFA bruttó 6.096.000,- Ft 
megbízási díjért.  

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 2. pontban szereplő 
1.016.000,- Ft  összegű kötelezettségvállalásra a 2018. évi költségvetési 
rendelet 5. b  melléklet általános tartalék során biztosít fedezetet. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 2. pontban szereplő 

6.096.000,- Ft összegű  kötelezettségvállalás fedezetét a 2019. évi 
költségvetésben biztosítja. 

 
5.  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 aláírására: 2018. november 30. 

 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 3. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosításakor, a 4. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi 
költségvetésvetés tervezésekor vegye figyelembe. 
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Felelős:  - a költségvetés végrehajtásáért:  
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2018. évi rendelet költségvetés soron következő módosításának 
                időpontja, a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Barta 
Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
593/2018. (XI.15.) határozata 

az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló 
projektmenedzseri tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés 

hosszabbítására, kapcsolódó forrás biztosítására 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az MVP városi 
víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló c. projektben a Vasmű u. 41. Irodaház 
Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.) projektmenedzseri feladat ellátása 
tárgyban kötött szerződés teljesítési határidejének módosításához, továbbá a 
különmegállapodási szerződés megkötéséhez. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az MVP 

városi víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló c. projektben a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft.(2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.)  projektmenedzseri feladat 
lásson el 2018.11.01-2018.12.31-ig tartó időszakra havi 600.000,- Ft + ÁFA, 
azaz bruttó 762.000,- Ft, összesen 1.200.000,- Ft + ÁFA bruttó 1.524.000,- Ft 
megbízási díjért. A 2019.01.01- 2019.12.31-ig tartó időszakra havi 600.000,- Ft 
+ ÁFA, azaz bruttó 762.000,- Ft, összesen 7.200.000,- Ft + ÁFA bruttó 
9.144.000,- Ft megbízási díjért.  

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

1.524.000,- Ft  összegű kötelezettségvállalásra a 2018. évi költségvetési 
rendelet 5. b melléklet általános tartalék során biztosít fedezetet. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 2. pontban szereplő 

9.144.000,- Ft összegű kötelezettségvállalás fedezetét a 2019. évi 
költségvetésben biztosítja. 

 
5.  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 aláírására: 2018. november 30. 
 

6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 3. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosításakor, a 4. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi 
költségvetésvetés tervezésekor vegye figyelembe. 
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Felelős: - a költségvetés végrehajtásáért:  
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2018. évi rendelet költségvetés soron következő módosításának 
                 időpontja, 

                         a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Barta 
Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
594/2018. (XI.15.) határozata 

az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztése projekt 
megvalósítási időszakára irányuló műszaki ellenőri tevékenység ellátására 

vonatkozó megbízási szerződés aláírására 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az MVP városi 

víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló c. projektben a Vasmű u. 41. Irodaház 
Kft.-vel (2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.)  a műszaki ellenőri feladat ellátása 
tárgyú szerződés megkötéséhez. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a MVP 
városi víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló c. projektben a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.)  műszaki ellenőri feladatot 
lásson el 10 110 375 Ft + 27% ÁFA, bruttó 12 840 176 Ft Ft megbízási díjért. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 
1. pontban megjelölt szerződés aláírására, a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételére, a pénzügyi teljesítésre. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:  a szerződés aláírására: 2018. november 20. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Barta 
Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

595/2018. (XI.15.) határozata 
a TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 

Dunaújvárosban projekt megvalósítására vonatkozó Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás 2. sz. módosításának aláírásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztés ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban projekt megvalósítására vonatkozó 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. számú módosítását a polgármester 
aláírja.  

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

               - a határozat közléséért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: 2018. november 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

596/2018. (XI.15.) határozata 
a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város Kialakítása” című projekt  

keretében megvalósuló Főtértől keletre eső területek rekonstrukciójának 
kivitelezése  tárgyú projekt a  pótmunkáinak elvégzésére, forrás biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-
00001 „Zöld Város Kialakítása” című projekt keretében megvalósuló Főtértől 
keletre eső területek rekonstrukciójának kivitelezése c. projektben tervezett 
beruházási tevékenységhez kapcsolódó pótmunkát a határozat mellékletét 
képező vállalkozási szerződés 2.sz. módosításában foglaltaknak megfelelően a 
DVG Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) végezze el 54.070.471,- Ft + 
ÁFA, azaz bruttó 68.669.499,- Ft vállalkozási díjért. 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 
1. pontban megjelölt szerződés aláírására, a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételére, a pénzügyi teljesítésre. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                                             a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:  a szerződés megkötésére: 2018. november 30. 

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

kötelezettségvállalásra a 2018. évi költségvetési rendelete 7.a melléklete 23/9 
Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros szennyvízhálózat kezelése sorról a TOP 6.3.2 
Zöld város sorára átcsoportosítás útján biztosítja.         

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

pontban foglalt 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 10 fő (Cserni Béla, 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, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
597/2018. (XI.15.) határozata 

  a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút hálózat 
fejlesztése című pályázattal kapcsolatos 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírásáról 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást 
kössön a Vasmű u. 41. Kft.-vel a támogatási kérelem benyújtása, valamint a 
támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a projekt megvalósítása 
érdekében. 

 

2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodást, valamint a támogatási kérelem benyújtásához, illetve a projekt 
előkészítéséhez szükséges dokumentumokat aláírja.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 

    - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

598/2018. (XI.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 524/2018. (X.18.) határozat 

módosítására a TOP-6.1.4-16 „Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázat vonatkozásában 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 524/2018. (X.18.) 

határozatának 1. pontjában szereplő „Aquantis Turisztikai Információ Központ 
kialakítása” szövegrészt „Aquantis Látogatóközpont kialakítása” szövegrészre 
módosítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a pályázati feltételek alapján meghatározott formai és tartalmi 
követelményeknek megfelelő – módosított - konzorciumi megállapodást, 
valamint a támogatási kérelem benyújtásához, illetve a pályázat 
előkészítéséhez szükséges dokumentumokat aláírja.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2018. november 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Barta 
Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

599/2018. (XI.15.) határozata 
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a Modern Városok Program-TOP projektek 

vonatkozásában kötött közfeladat ellátási szerződés 5. módosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft.-vel 2016. szeptember 1-jén megkötött, majd 2017. szeptember 
12-én, 2017. november 21-én, illetve 2018. május 9-én módosított, 
Területfejlesztési Operatív Programok (TOP) és a Modern Városok Program 
projektjei végrehajtására kötött közfeladat ellátási szerződés 2.2. pontjának 
módosításához a határozat mellékletét képező szerződés szerint.  

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített szerződés 5. módosítását írja 
alá. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                         a polgármester 

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

Határidő: a szerződésmódosítás aláírására: 2018. december 07. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – 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 (Cserni Béla), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

600/2018. (XI.15.) határozata 
a Gagarin tér 7-11 Társasház árkádjának felújítására nyújtott támogatási 

szerződés módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Gagarin tér 7-11 
Társasház támogatási szerződés módosításával kapcsolatos kérelmét. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi költségvetés terhére 

bruttó 397.000,- Ft-tal kiegészíti a 2018-ban nyújtott vissza nem térítendő 
támogatást a Gagarin tér 7-11 Társasház részére. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Gagarin tér 7-11 Társasházzal az 2. pontban jóváhagyott céltámogatási 
szerződés módosítást írja alá az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 
véleményének kikérését követően, valamint intézkedjen a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről a szerződés aláírásától 
számított 15 napon belül. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a szerződés módosítás aláírására: 2019. március 31. 
               - a határozat közléséért: 2018. december 15. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. 

pontban meghatározott támogatást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló rendelete tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 
                 a jegyző 
      - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
         a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

601/2018. (XI.15.) határozata 
a gazdasági szereplők kiválasztásáról Dunaújváros Megyei Jogú Város  

szennyvíztisztító telepének dunai sodorvonali vezeték rekonstrukciójára  
vonatkozó tervek elkészítésére  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a szennyvíztisztító telep dunai 

sodorvonali vezeték rekonstrukciójára vonatkozó tervek elkészítésére az alábbi három 
gazdasági szereplőt kéri fel ajánlat megtételére a jelen határozat mellékletét képező 
ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a) Név: Metaduo Kft. 
Cím: 1091 Budapest, Üllői út 25 
Adószám: 24136808-2-43 
Cégjegyzékszám: 01-09-992165 
e-mail: szel.tamas@metaduo.hu  
 
b) Név: Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. BUDAÖRSI IRODA 
Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 301. 
Adószám: 10457506-2-14 
Cégjegyzékszám: 1409001294 
e-mail: nyikos.gabor@kristaly.hu 
   
c) Név: Vértes Drill Kft. 
Cím: 8066 Pusztavám, Rákóczi utca 49 
Adószám: 25987171-2-07 
Cégjegyzékszám: 0709028041  
e-mail: vertesdrill@gmail.com 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő szolgáltatás 

megrendelésre, mint kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2018. évi költségvetése 7.a melléklet 5. Víziközmű szolgáltatás 
cím alatti 5.1. „Szennyvíztisztító telep új sodorvonali vezeték tervezés engedélyezés” 
soron bruttó 15.000.000 forint értékben fedezetet biztosít. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy az 

ajánlattételi felhívásokat küldje meg az 1. pontban megjelölt gazdasági szereplők 
részére. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
 Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2018. november 22. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

602/2018. (XI.15.) határozata 
Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási szerződés /2018. április-december hónap/ 
4. 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 4. számú módosítását, a XIV. sor előirányzatának emelését 
jóváhagyja. 

 
2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő XIV. 

(út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása) sort érintő 90.000.000 
Ft-tal történő emeléshez a fedezet Dunaújváros MJV 2018. évi 
költségvetése 7.a mellékletének 23/16 „Élményfürdő fűtési meleg víz ellátás 
kiépítés önerő FORD ÁFA” elnevezésű feladatsoráról 70.866.142 Ft, 
valamint az 5. melléklet 23/3 dologi kiadások soráról 19.133.858 Ft 
átcsoportosítása útján biztosítja. 

 
3)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal 2018. április-december hónapra szóló szolgáltatási 
keretszerződés 4. sz. módosítását aláírja. 

 
Felelős:  - a szerződés aláírásáért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Határidő:  2018. november 28. 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

603/2018. (XI.15.) határozata 
a „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyú 

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

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújváros villamos energia 

beszerzése a 2019. évre” tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárás lefolytatását határozza el, és az alábbi három gazdasági szereplőt kéri 
fel árajánlat megtételére mindkét rész vonatkozásában a jelen határozat 
mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a) Név: MVM Partner Energiakereskedelmi ZRT. 

   Székhely: 1031 Budapest Szentendrei út 207-209. 
  e-mail: info@mvmp.hu 

 
b) Név: E-ON Energiakereskedelmi Kft. 

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17. 
e-mail: ertesites.eker@eon-hungaria.com 

 
c) Név: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft 

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74. 
e-mail: cegkapuenker@elmu-emasz.hu 

 
2. Az 1. pontban szereplő szolgáltatás megrendelés, mint kötelezettségvállalás 

fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi 
költségvetésében betervezésre kerül  a Dunaújváros  közvilágítási 
berendezéseinek villamos energia ellátása tekintetében 5. melléklet 2. 
„Városüzemeltetés” bekezdés, „Közvilágítási áramdíj” során nettó 22.000.000 
Ft, valamint Dunaújváros MJV Önkormányzatának kezelésében lévő ingatlanok 
villamos energia ellátása tekintetében az 5. melléklet 14. „Vagyonkezelési 
feladatok” bekezdés, „Dologi kiadások” során nettó 2.750.000 Ft összegben. 
Továbbá Dunaújváros MJV Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, jelen 
határozattal kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez 
szükséges fedezetet biztosítja.   

 
3. Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2.) pontban foglalt 

kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe.  
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Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 
                  a jegyző 

                      - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
    a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
    a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

pontban megjelölt gazdasági szereplők részére az ajánlattételi felhívások 
elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztüli megküldéséről gondoskodjon.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2018. november 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

604/2018. (XI. 15.) határozata 
az önkormányzati bérlakások volt bérlői behajthatatlan közüzemi 

díjtartozásának tulajdonosi helytállásáról a DVCSH Kft. felé 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Dunaújváros 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a közigazgatási osztály vezetője 
Határidő: a megállapodás aláírására: 2018. november 30. 

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

Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére önkormányzati tulajdonú 
bérlakás volt bérlői által felhalmozott bruttó 9.567.501 Ft (előzetesen 
megfizetett ÁFA-t tartalmaz) díjhátralékot – a távhőszolgáltatásról szóló 2005. 
évi XVIII. törvény 44. § (3) bekezdése értelmében – mint tulajdonos, egyszerű 
(sortartó) kezesként megfizet. 

 
3.  A 2. pontban szereplő kötelezettségvállalásra DMJV Önkormányzata 

Közgyűlésének a DMJV Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 5. 
melléklet 15. Lakás- és helyiséggazdálkodás alcímű, „Dologi kiadások” 
elnevezésű 3. sorról, a Vagyonkezelési Osztály, Ingatlankezelés 
veszteségkiegyenlítés (Ingatlankezelés kiadásai) előirányzata biztosítja. 

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

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

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2018. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
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5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (10) bekezdése alapján, mint 
behajthatatlan követelés, a helytállásként kifizetett összeg leírásáról 
gondoskodni szíveskedjék. 

 
Felelős:   a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2018. november 22. 

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

közlésére. 
 

Felelős:   a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a közigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. november 22. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
605/2018. (XI.15.) határozata 

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
2019. évi nyári nyitvatartási rendjéről 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 

intézmény 2019. évi nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

• 2019. június 1-től június 30-ig a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
összes tagintézménye nyitva tart, 

• 2019. július 1-től július 31-ig a Makk Marci Bölcsőde tagintézmény zárva van, a többi 
négy tagintézmény nyitva tart, 

• 2019. augusztus 1-től augusztus 31-ig a Makk Marci Bölcsőde tagintézmény nyitva 
tart, a többi négy tagintézmény zárva van. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény igazgatóját, hogy a 2019. április 22-i nevelés-gondozás nélküli 
munkanapról, valamint a nevelés-gondozás nélküli munkanapon a gyermek felügyelete 
és az étkeztetés biztosítása iránti igény bejelentésének lehetőségéről tájékoztassa a 
szülőket, törvényes képviselőket, igény esetén valamennyi tagintézményben biztosítsa 
a gyermekek felügyeletét és az étkeztetést. 

 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény igazgatóját, hogy az 1-2. pontban foglalt döntésről 
tájékoztassa a bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermekek szüleit, törvényes 
képviselőit. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                          a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója  
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztály vezetője 

 Határidő: 2019. február 15. 
 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 

határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója 
részére. 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

606/2018. (XI.15.) határozata 
a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel megkötött 

támogatási szerződés módosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 616/2015. 
(XI.12.) határozat alapján a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel 2015. 
december 7-én megkötött és a 682/2017. (X.19.) határozattal módosított 
támogatási szerződés 5.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 

 „5.2. A támogatás felhasználásának  
kezdő időpontja: a támogatás átutalásának napja 
véghatárideje: 2019. szeptember 30.” 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a határozat melléklete szerinti támogatási 
szerződés 2. számú módosítását írja alá. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért  

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 23. 
      - a szerződés aláírására: 2018. december 17. 
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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), nem 
szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

607/2018. (XI.15.) határozata 
a Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány 

támogatás iránti kérelmének elbírálásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dózsás Tanulókért és 
Tanáraikért Alapítvány részére a Fenyőfadíszítő Jótékonysági Verseny 
megrendezéséhez 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer Forint összegű vissza nem 
térítendő támogatást nyújt a határozat melléklete szerinti támogatási 
szerződésben meghatározott feltételekkel, mely kötelezettségvállalásra 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2018. (II.17.) önkormányzati rendelet 5.a. 
mellékletének 9.17. Oktatási feladatok támogatási tartaléka kiemelt előirányzat 
sora biztosít fedezetet. 

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

pontban foglalt döntést az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 
módosítása során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

  
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
              - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 

                    időpontja 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján, a benyújtott dokumentumok figyelembe vételével 
a Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvánnyal a céltámogatási szerződést 
kösse meg, valamint intézkedjen a szerződés kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 28.  
         - a szerződés aláírására: a jelen határozat keltét követő 30 nap 
         - a szerződés nyilvántartásba vételére: az aláírást követő 5 nap 
         - a pénzügyi teljesítésre: a szerződés aláírását követő 30 nap 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Hingyi László képviselőt a „Javaslat a 
sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatására – 
2019. évre” című előterjesztés I. és II. határozati javaslatára történő szavazásból – 
mellette szavazott 4 fő (Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila), 
ellene szavazott 6 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt), tartózkodott 1 fő (Sztankovics László), nem 
szavazott 1 fő (Hingyi László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Tóth 
Kálmán) – nem zárta ki és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

608/2018. (XI.15.) határozata 
Hingyi László képviselő személyes érintettség bejelentése alapján a 

határozathozatalból történő kizárásáról 
  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a „Javaslat a sportszervezetek 
létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatására – 2019. évre” című 
előterjesztés I. és II. határozati javaslatára történő szavazásból Hingyi László 
képviselőt nem zárta ki. 
  
Felelős:         a polgármester 
Határidő:       azonnal 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 1 fő (Hingyi László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
609/2018. (XI.15.) határozata  

a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújvárosi Labdarúgó 
Szövetség pályázati úton történő támogatásáról 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 

rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és 
az alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2019. január 01. és 2019. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet 
neve 

Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

Dunaújvárosi 
Labdarúgó 
Szövetség 

2019.01.01.-2019.12.31. 6.520.843,- Ft 

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

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás 
nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a 
csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a 
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. 
A polgármester felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek a Miniszter 
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztályvezető 
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Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27. 
                        - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                          Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                          nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 

intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott 
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az 
önkormányzat internetes honlapján. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                  a jegyző 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a személyügyi és működtetési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27. 

                        - a határozat végrehajtására: 2018. december 15. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 1 fő (Hingyi László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

610/2018. (XI.15.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Duna-Pent Női Kézilabda 

Sportegyesület pályázati úton történő támogatásáról 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és 
az alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2019. január 01. és 2019. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

Duna-Pent Női 
Kézilabda   
Sportegyesület 

2019.01.01.-2019.12.31. 13.459.737,- Ft 

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

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás 
nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a 
csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a 
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. 
A polgármester felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek a Miniszter 
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                          a polgármester  
                        - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                          a vagyonkezelési osztályvezető 
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Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27. 
                        - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                          Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                          nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 

intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott 
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az 
önkormányzat internetes honlapján. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                  a jegyző 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a személyügyi és működtetési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27. 

                        - a határozat végrehajtására: 2018. december 15. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Gombos István alpolgármestert a „Javaslat a 
sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatására – 
2019. évre” című előterjesztés III. határozati javaslatára történő szavazásból – 
mellette szavazott 3 fő (Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila), ellene 
szavazott 6 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Szabó Zsolt), tartózkodott 2 fő (Izsák Máté, Sztankovics László), nem 
szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Tóth 
Kálmán) – nem zárta ki és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

611/2018. (XI.15.) határozata 
Gombos István alpolgármester személyes érintettség bejelentése alapján a 

határozathozatalból történő kizárásáról 
  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István alpolgármester 
személyes érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve „Javaslat a 
sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatására – 
2019. évre” című előterjesztés III. határozati javaslatára történő szavazásból Gombos 
István alpolgármestert nem zárta ki. 
  
Felelős:         a polgármester 
Határidő:       azonnal 



67 

 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, 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, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
612/2018. (XI.15.) határozata  

a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújváros-Pálhalma 
Agrospeciál Sportegyesület pályázati úton történő támogatásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 

rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és 
az alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2019. január 01. és 2019. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

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

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás 
nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a 
csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a 
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. 
A polgármester felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek a Miniszter 
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

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

Sportszervezet 
neve 

Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

Dunaújváros 
Pálhalma 
Agrospeciál 
Sportegyesület 

2019.01.01.-2019.12.31. 51.596.370,- Ft 



68 

 

Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27. 
                        - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                          Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                          nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 

intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott 
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az 
önkormányzat internetes honlapján. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                  a jegyző 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a személyügyi és működtetési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27. 

                        - a határozat végrehajtására: 2018. december 15. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, 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, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

613/2018. (XI.15.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának 

pályázati úton történő támogatásáról 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és 
az alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2019. január 01. és 2019. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

Titán Sportegyesület 2019.01.01.-2019.12.31. 5.880.000,- Ft 

Danubius KSE 2019.01.01.-2019.12.31. 15.000.000,- Ft 

Dunaújvárosi Egyetem 
Diák Sportegyesület 

2019.01.01.-2019.12.31. 10.455.722,- Ft 

Dunaújvárosi Kohász 
Labdarúgó Öregfiúk 
Egyesület 

2019.01.01.-2019.12.31. 2.760.000,- Ft 

Dunaferr Sportegyesület 2019.01.01.-2019.12.31. 47.040.000,- Ft 

Dunaújvárosi Atlétikai 
Club 

2019.01.01.-2019.12.31. 12.114.000,- Ft 

Dunaújvárosi Sárkányok 
Kosárlabda Sportegyesület 

2019.01.01.-2019.12.31. 4.000.000,- Ft 

Angels Női Jégkorong 
Sportegyesület 

2019.01.01.-2019.12.31. 8.047.560,- Ft 

Újvárosi Hokillák 
Sportegyesület 

2019.01.01.-2019.12.31. 7.444.610,- Ft 
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2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás 
nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a 
csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a 
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. 
A polgármester felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek a Miniszter 
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27. 

                        - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                          Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                          nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 

intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott 
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az 
önkormányzat internetes honlapján. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                  a jegyző 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a személyügyi és működtetési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27. 

                        - a határozat végrehajtására: 2018. december 15. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a V. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, 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, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

614/2018. (XI.15.) határozata 
a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. részére 

pótbefizetés elrendeléséről, 2019. évi létesítményhasználat 
megfizetése vállalásáról 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 

rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és 
az alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2019. január 01. és 2019. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 45.884.437,- Ft, azaz 

Negyvenötmillió-nyolcszáznyolcvannégyezer-négyszázharminchét forint 
támogatásban részesíti a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit 
Kft azzal, hogy a DKKA Kft. vállalja, hogy egyéb pénzeszközeiből évi minimum 
45.884.437,- Ft összeget 2019. december 31-ig megfizet az Uniszol 
Létesítménygazdálkodási Zrt. részére létesítményhasználat fejében, mely 
teljesítést az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. az önkormányzat által 
történő fizetésként ismer el. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
felhatalmazza a polgármestert az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. által 
előkészített, jelen pontban rögzítetteket tartalmazó szerződés aláírására, az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.  

  
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 100%-os tulajdonában álló 

Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-ben a polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:183 §-ban foglaltak szerint 
pótbefizetést kíván végrehajtani készpénzben 45.884.437,- Ft összegben, a 

Sportszervezet 
neve 

Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

Dunaújváros 
Kohász Kézilabda 
Akadémia Non-
profit Kft. 

2019.01.01.-2019.12.31. 45.884.437,- Ft 
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határozat 2. pontjában rögzített szerződés aláírását és a 2018. január 01-től 
december 31-ig kapott támogatás elszámolásának elfogadását követően. 

 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. pontban jelzett pótbefizetést 

egy összegben, az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére kívánja 
rendezni, jelen határozat alapján. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

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

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                követő nyolc napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VI. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, 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, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

615/2018. (XI.15.) határozata 
a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. 2019. évi létesítményhasználat 

megfizetése vállalásáról 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és 
az alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2019. január 01. és 2019. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

DSE Röplabda 
Akadémia  Non-profit 
Kft. 

2019.01.01.-2019.12.31. 31.000.000,- Ft 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 31.000.000,- Ft, azaz 

Harmincegymillió forint támogatásban részesíti a DSE Röplabda Akadémia 
Nonprofit Kft.-t azzal, hogy a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. vállalja, 
hogy egyéb pénzeszközeiből évi minimum 31.000.000,- Ft összeget 2019. 
december 31-ig megfizet az Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt. részére 
létesítményhasználat fejében, mely teljesítést az Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt. az önkormányzat által történő fizetésként ismer 
el. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 
az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. által előkészített, jelen pontban 
rögzítetteket tartalmazó szerződés aláírására, az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság állásfoglalását követően.  

  
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban jelzett támogatást 

egy összegben, az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére kívánja 
rendezni, jelen határozat alapján. 
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Felelős: - a határozat közléséért: 
                        a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                        a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő nyolc napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VII. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 
fő (Barta Endre, Cserni Béla, 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, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

616/2018. (XI.15.) határozata  
a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. 2019. évi  

létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatásáról 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és 
az alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2019. január 01. és 2019. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

Dunaújvárosi Jégkorong 
Kft. 

2019.01.01.-2019.12.31. 63.500.000,- Ft 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 63.500.000,- Ft, azaz 

Hatvanhárommillió-ötszázezer forint támogatásban részesíti a Dunaújvárosi 
Jégkorong Kft.-t azzal, hogy a 498/2018.(IX.20) közgyűlési határozat (mely 
jelen határozat melléklete) 1. pontja alapján a dunaújvárosi jégpályán 
technológiai, TAO támogatásból megvalósuló, mindösszesen nettó 
120.000.000,- Ft összegű felújításából 63.500.000,- Ft-ot megfizetettnek tekint 
a Kft. a felújítás ellenértékének részeként. A 63.500.000,- Ft-ot a Dunaújvárosi 
Jégkorong Kft. kizárólag a dunaújvárosi jégpálya bérleti díja megfizetésére 
használhat fel és ezen összeget engedményezi az Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt.-nek. 

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

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás 
nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a 
csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a 
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csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. 
A polgármester felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek a Miniszter 
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                    a polgármester  
                  - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a vagyonkezelési osztályvezető 

Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27. 
                        - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                          Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                          nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 

intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott 
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az 
önkormányzat internetes honlapján. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                  a jegyző 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a személyügyi és működtetési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27. 

                        - a határozat végrehajtására: 2018. december 15. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VIII. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 
fő (Barta Endre, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 1 fő (Hingyi László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

617/2018. (XI.15.) határozata 
szabad korcsolya finanszírozásáról, diákok szabadidő sportolásáról és 

tömegsportról, egyéb szabadidős tevékenységre elkülönített pénzeszköz 
biztosításáról 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. január 01. és 2019. 

december 31. között a sportlétesítmény bérleti díj előirányzott keretből bruttó 
57.561.641,- Ft (bruttó 382.264.920,- Ft maradékát) összeget elkülönít szabad 
korcsolya finanszírozására, diákok szabadidő sportolására és tömegsportra, 
egyéb szabadidős tevékenységre, sportszervezetek pályázaton kívüli 
létesítményhasználatára, fenti tevékenységek oktatási intézmények, jogi és 
természetes személyek általi igénybevételének biztosítására. 

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

Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. által elkészített, jelen határozat 1. 
pontjában hivatkozott létesítményhasználatra vonatkozó szerződés aláírására, 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.  

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő:  a határozat közlésére és a szerződés megkötésére: 
                 2018. december 31. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IX. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, 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, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

618/2018. (XI.15.) határozata 
a sportszervezetek létesítmény használatának bérleti díja 

költségvetési fedezetének biztosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a bruttó 
382.264.920,- Ft kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés tervezésekor vegye 
figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  
 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
      - a költségvetés tervezéséért: 

          a jegyző 
        - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
       a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                a pénzügyi bizottság elnöke 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője   
Határidő: 2019. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 



79 

 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Gombos István, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László), nem szavazott 4 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Hingyi 
László, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
619/2018. (XI.15.) határozata  

a Fabó Éva Sportuszoda felújítása miatt felmerülő többletköltségek 
finanszírozásáról az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. és a DVG Zrt. részére  
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a Fabó 

Éva Sportuszoda felújítása miatt dunaújvárosi sportegyesületek használják az 
Élményfürdő-komplexum külső medencéjét és arról, hogy a használatból 
adódóan a csúszda élményelem nem használható tervezetten 2019. július 31-
ig, egyúttal megismerte az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. által közölt, az 
Élményfürdő-komplexum nyitva tartási ideje meghosszabbításból, a külső 
medence téli használatából adódó megnövekedett költség igényét és úgy 
határoz, hogy finanszírozza a többletköltséget 2018. október 1. napjától 2019. 
április 1. napjáig 9.700.000,- Ft+Áfa/hó összegben. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a DVG Zrt. a kültéri 

medence hőcserélő bővítésére, sátorfedésre és 2019. április 30-ig szóló 
bérlésére vonatkozó árajánlatát és támogatja, hogy a DVG Zrt. 14.284.869,- 
Ft+Áfa, azaz bruttó 18.141.784,- Ft vállalkozói díjért elvégezze a munkát. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 4.980.000,- Ft+Áfa összegben 

forrást biztosít a sátorépítés és bontás miatt felmerült munkák (medence 
leengedés és feltöltés munkadíja, vízköltsége, vegyszerköltsége, takarítása, víz 
felfűtése, csúszdák le- és felszerelése, ÉMI engedélyeztetéssel) költségeire az 
Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. részére. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. 

és 3. pontokban foglaltak szerint elkészített, a határozat 1. számú mellékletét 
képező üzemeltetési szerződés és a DVG Zrt. által előkészített, a 2. pontban 
meghatározott munka elvégzésére vonatozó, a határozat 2. számú mellékletét 
képező vállalkozási szerződés aláírására, a műszaki dokumentációk csatolásával 
azzal, hogy a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály teljesítésigazolását 
követően fizeti meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
vállalkozási díjat a DVG Zrt.-nek 30 napon belül. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy jelen határozat 

1. pontjában meghatározott többletköltségre 29.100.000,- Ft +Áfa, azaz bruttó 
36.957.000,- Ft, a 2. pontban megjelölt munkára 14.284.869,- Ft+Áfa, azaz 
bruttó 18.141.784,- Ft, a 3. pontban rögzített költségre 4.980.000,- Ft+Áfa, azaz 
bruttó 6.324.600,- Ft forrást biztosít a 2018. évi önkormányzati költségvetése 5. 
melléklet 15. cím dologi kiadások során. 
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6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

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

               - a vállalkozási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
                          közlését követő 30 napon belül 
        
7.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.,2. és 

3. pontokban foglalt kötelezettségvállalást a 4. pontban foglaltaknak megfelelően 
a 2018. évi költségvetési rendelet következő módosításakor vegye figyelembe 
és a 2019. évi költségvetés tervezésekor bruttó 36.957.000,- Ft forrást tervezzen 
az 1. pont szerinti rezsi költségekre. 

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

              - a 2019. évi költségvetés tervezés időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, 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, Cserna 
Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
620/2018. (XI.15.) határozata  

a Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának támogatásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata – a Fabó Éva Sportuszoda 

felújításának ideje alatt – a Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztálya részére 
ingyenes belépést és pályahasználatot biztosít az edzések megtartására a 
Dunaújvárosi Élményfürdőbe. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaferr Sportegyesület  (2400 

Dunaújváros, Eszperantó út 4.) részére 2018. október 01. napjától 2019. július 
31. napjáig bruttó 10.000.000,- Ft, azaz bruttó Tízmillió forint vissza nem 
térítendő támogatást nyújt a Dunaújvárosi Élményfürdőn kívüli, különösen az 
Iváncsai Tanuszodában tartandó edzések miatti indokolt többletköltségek 
finanszírozására (pályabérlés, utazási költségek stb.) a 2018. évi költségvetés 
általános tartalék sora, valamint a 2019. évi költségvetés terhére. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Dunaferr Sportegyesülettel a céltámogatási 
szerződést kösse meg azt követően, hogy az európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján az európai 
uniós források felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata 
eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás 
nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a 
csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a 
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. 
A polgármester felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek az európai 
uniós források felhasználásáért felelős miniszter módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

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

        a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                - a céltámogatási szerződés aláírására: az európai uniós források      

                          felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata 
                          eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 
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4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 
intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott 
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az 
önkormányzat internetes honlapján. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály 
Határidő: a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától 

                  számított 30 nap 
 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet soron következő módosításakor 
3.000.000,- Ft összegben, valamint a 2019. évi költségvetés tervezésekor 
7.000.000,- Ft összegben vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
              - a költségvetés módosításáért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

                        a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, 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, Cserna 
Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

621/2018. (XI.15.) határozata  
a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület 

támogatásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata – a Fabó Éva Sportuszoda 

felújításának ideje alatt – a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület részére 
ingyenes belépést és pályahasználatot biztosít az edzések megtartására a 
Dunaújvárosi Élményfürdőbe. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda 

Egyesület  (2400 Dunaújváros, Építők útja 9.) részére 2018. október 01. 
napjától 2019. július 31. napjáig bruttó 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint 
vissza nem térítendő támogatást nyújt a Dunaújvárosi Élményfürdőn kívüli, 
különösen a sárbogárdi Egyed Mihály Tanuszodában tartandó edzések miatti 
indokolt többletköltségek finanszírozására (pályabérlés, utazási költségek, 
hálózás, műanyag tárolók telepítése stb.), a 2018. évi költségvetés általános 
tartalék sora, valamint a 2019. évi költségvetés terhére. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesülettel a 
céltámogatási szerződést kösse meg azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján 
az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter előzetes 
felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben 
nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett 
támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági 
rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami 
támogatásnak minősül. A polgármester felhatalmazása kiterjed a 
szerződéstervezetnek az európai uniós források felhasználásáért felelős 
miniszter módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés 
aláírására. 

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

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

                        - a céltámogatási szerződés aláírására: az európai uniós források      
                          felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata 
                          eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 
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4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 
intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott 
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az 
önkormányzat internetes honlapján. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály 
Határidő: a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától 
                számított 30 nap 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet soron következő módosításakor 
3.000.000,- Ft összegben, valamint a 2019. évi költségvetés tervezésekor 
7.000.000,- Ft összegben vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
              - a költségvetés módosításáért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

                        a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni Béla, 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, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

622/2018. (XI.15.) határozata  
a Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának támogatásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – a Fabó Éva Sportuszoda 

felújításának ideje alatt – a Dunaferr Sportegyesület (2400 Dunaújváros, 
Eszperantó út 4.) úszó szakosztályának korosztályos versenyeken való 
részvételének költségeihez 1.250.000,- Ft, azaz Egymillió-kettőszázötvenezer 
forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2018. évi költségvetés általános 
tartalék sora terhére. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Dunaferr Sportegyesülettel a céltámogatási 
szerződést kösse meg azt követően, hogy az európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján az európai 
uniós források felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata 
eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás 
nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a 
csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a 
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. 
A polgármester felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek az európai 
uniós források felhasználásáért felelős miniszter módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

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

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

                        - a céltámogatási szerződés aláírására: az európai uniós források      
                          felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata 
                          eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 

intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott 
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az 
önkormányzat internetes honlapján. 
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Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály 
Határidő: a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától 
                számított 30 nap 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet soron következő módosításakor vegye 
figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
              - a költségvetés módosításáért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
                a vagyonkezelési 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 a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni Béla, 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, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

623/2018. (XI.15.) határozata  
a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület támogatásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda 

Egyesületnek (2400 Dunaújváros, Építők útja 9.) a 2018. november 10-én 
Kirishiben megrendezett Szuper Kupán való részvételének költségeihez (utazás, 
vízum, szállás stb.) 1.200.000,- Ft, azaz Egymillió-kettőszázezer forint vissza 
nem térítendő támogatást nyújt a 2018. évi költségvetés általános tartalék sora 
terhére. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesülettel a 
céltámogatási szerződést kösse meg azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján az 
európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata 
eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás 
nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a 
csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a 
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. 
A polgármester felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek az európai uniós 
források felhasználásáért felelős miniszter módosítási, kiegészítési javaslatait is 
magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                          a polgármester 
                        - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 

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

                        - a céltámogatási szerződés aláírására: az európai uniós források      
                          felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata 
                          eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen 

a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma 
közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat internetes 
honlapján. 
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Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály 
Határidő: a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától 
                számított 30 nap 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet soron következő módosításakor vegye 
figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                        a polgármester  
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály vezetője  
                      - a költségvetés módosításáért:  
                        a jegyző  
                      - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
                        a vagyonkezelési 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, Cserni 
Béla, 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, Cserna Gábor, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

624/2018. (XI.15) határozata 
a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, 

udvar megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában 
található ingatlan használatára vonatkozó bérleti jogviszony 

meghosszabbításáról 
(Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara kérelme) 

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

önkormányzat és a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara között létrejött, a 
dunaújvárosi 52 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Latinovits Z. 52 hrsz. 
„felülvizsgálat alatt” található, 1213 m2 nagyságú, kivett óvoda, udvar 
megnevezésű osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanon fennálló 316 m2 
nagyságú felépítmény 756/1213-ad tulajdoni hányadát, azaz 196 m2 nagyságú 
felépítményrész használatára vonatkozó bérleti szerződés lejárati idejét 2021. 
december 31. napjáig meghosszabbítja. A bérleti díj 308.700,- Ft/hó. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 

jelen határozat mellékletét képező módosított bérleti szerződés aláírására és 
felkéri a határozat közlésre. 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
625/2018. (XI.15.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 631/2015. (XI.19.) határozata 
hatályon kívül helyezésére és az Amitis Kft. ingatlanhasznosítási szándékával 

kapcsolatos döntés meghozataláról (dunaújvárosi 372/19 hrsz., 
Alsó-Dunapart, 1.082 m2) 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 631/2015. (XI.19.) határozatát 

hatályon kívül helyezi. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a GINOP pályázati rendszer 

keretében megvalósuló Úszómű projekt pályázatnak a Ferrobeton Zrt., az FM 
Projekt Kft. és az Amitis Mérnöki Vállalkozó Kft. konzorciuma általi 
megvalósítása céljából bérbe kívánja adni az Amitis Mérnöki Vállalkozó Kft. 
számára a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, 
dunaújvárosi 372/19 hrsz.-ú, mindösszesen 120 ha 6.213 m2 nagyságú 
ingatlanból 1.082 m2 nagyságú ingatlanrészt - amely a valóságban az Alsó-
Dunapart un. 8-as számú kazettája egy részén helyezkedik el – a jelen 
határozat mellékleteként csatolt igénybevételi rajzon meghatározottak szerint 
490,- Ft/m²/év bérleti díjért a határozat mellékletét képező bérleti szerződés 
szerint, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat alapján hozzájárul, 

hogy jelen határozat 2. pontjában meghatározott területet az Amitis Mérnöki 
Vállalkozó Kft. (székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. Mammut I. 4. 
emelet, fióktelepe: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 39. II. emelet, képviseli: 
Kardos Gábor ügyvezető) mint megbízó és engedélyes - a TÉR-TEAM Mérnök 
Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Páva u. 6., képviselik: Szabó Gábor, Rédly 
László ügyvezetők) által készített, TM 522 tervszámú „Dunaújváros, Duna 
1577+550 fkm jobb part, kikötőbővítés, Módosított kikötő létesítési 
engedélyezési terv” című terv szerint, valamint a mellékelt területigénybevételi 
helyszínrajz (TM522. 12. sz rajz, 2018.10.) alapján - a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, dunaújvárosi 379/19 hrsz.-ú 120 
ha 6213 m2 területből 1.082 m2 ingatlanrészt – amely természetben az Alsó-
Dunapart ún. 8-as számú kazettájának egy részén helyezkedik el –, az említett 
terv szerint megvalósítandó kikötő megközelítésének céljára használja. 

 
Nevezett terület a 15/2016. (V.20.) Önk. rendelet (Dunaújváros Helyi Építési 
Szabályzat) alapján Kb-D övezetbe tartozik. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontjában meghatározott 

területet használatát az alábbiak tudomásulvételével biztosítja 3. pontban 
hivatkozott szerződésben is rögzítettek szerint: 
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a.)  a területen fenntartandó erdőterület helyezkedik el, ez ügyben szükséges 
az illetékes erdőfelügyelet megkeresése; 

 
b.)  a másik korlátozó tényező a területen húzódó regionális szennyvíz főgyűjtő 

csatornavezeték és műtárgyai és annak figyelembe veendő védőtávolsága 
(20-20 m mindkét irányban); 

 
c.) mérnökgeológiai adottságok, ezen a területen húzódik végig a város 

partfalának megtámasztó védművei, az ún. kazetták. Ezen partfalvédelmi 
rendszer megbontása és megterhelése különleges figyelmet igényel; 

 
d.) Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről, 

az ún. „Natura 2000” természetvédelmi területbe tartozik az érintett 
ingatlan. Fontos megvizsgálni, hogy a „Natura 2000” szerint ez a 
beavatkozás hogyan befolyásolja a terület faunáját, flóráját; 

 
e.)  a teljes területről, azaz a Dunaújváros 372/19 hrsz.-ú ingatlanból a Kavics-

Ker Kft. által bérelt területet önálló ingatlanként kialakítása; 
f.)  tekintettel arra, hogy a bérelni kívánt 372/19 hrsz-ú területen - a 390 hrsz-ú 

telken megvalósuló - kikötői műtárgyat kiszolgáló rakodó parkoló létesül, 
szükséges rögzíteni, hogy föld ingatlan jogi sorsát osztja mind hozzáépítés 
(Ptk. 5:68 §), mind ráépítés (Ptk. 5:70. §), mind a Ptk. Ötödik Könyvének V. 
címe XVIII. fejezetének egyéb jogcíme esetén közös tulajdon nem létesül, 
továbbá a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. tv. 6. § (1) bekezdése 
alapján osztott tulajdon nem létesíthető, a beruházás a földingatlan 
visszaadásával, illetve a bérleti szerződés megszűnésével egyidejűleg kerül 
az Önkormányzat könyveibe átadásra.  

 
g.)  az Önkormányzat hozzájárul a bérelt ingatlan albérletbe adásához;  
 
h.) Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan 

természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az 
átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben 
vállalja, hogy 
-  a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, 

nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, 
-  az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a 

tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási 
célnak megfelelően használja, 

-  a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon 
jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek 
vagy átlátható szervezetek vesznek részt; 

 
i.)  A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba 

adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti 
vagyon hasznosításában részt vevő bármely - a hasznosítóval közvetlen 
vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a 
nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően 
beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                      a polgármester   
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
            - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi, környezetvédelmi osztály 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
            a jogi és közgyűlési osztály vezetője 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

626/2018. (XI.15.)  határozata  
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 

2018. évi munkatervének elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és támogatja jelen 

határozat mellékletét képező, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit 
Kft.(2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) által és az önkormányzat, valamint a 
társaság között fennálló közfeladat ellátási szerződésben meghatározottak 
szerint elkészített 2019. évre vonatkozó munkatervet, amely szerint a társaság 
2019. évi közfeladat ellátással összefüggő tervezett költségei 102.410.000,- Ft. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert jelen 

határozat közlésére. 
 

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

Határidő:  a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                         megküldést követő 8 napon belül 
             
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés tervezésekor 
vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserni Béla, 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, Cserna 
Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

627/2018. (XI.15.) határozata 
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

I-IX. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-IX. havi pénzügyi 
terve teljesítéséről szóló tájékoztatót. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

628/2018. (XI.15.) határozata 
a Belső Ellenőrzési Osztály 2019. évi 

éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal, az 
önkormányzat, valamint a nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi belső ellenőrzési 
tervét a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, az önkormányzat 
irányítása alatt lévő intézmények, valamint az önkormányzat tulajdonában álló 
gazdálkodó szervezetek 2019. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 2. számú 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézményvezetők által jóváhagyott 
intézményi belső ellenőrzési tervet (a határozat 3. számú melléklete) tudomásul 
veszi. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a belső ellenőrzési osztály vezetője 
Határidő: éves belső ellenőrzési terv: 2019. december 31.  
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

629/2018. (XI.15.) határozata 
az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságoktól 

az „in-house” jogalap megállapításához szükséges dokumentum bekéréséről 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII törvény 9.§ h)-j) pontjában foglalt kivételek fennállásának 
igazolására az alábbiakban felsorolt önkormányzati többségi tulajdonban lévő 
gazdasági társaságok kötelesek jelen határozati javaslat mellékletét képező igazolást 
benyújtani, arra vonatkozóan, hogy a teljes árbevételének hány százaléka származik 
Dunaújváros MJV Önkormányzatától: 

- DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
- DUNANETT Kft.  
- Vasmű u. 41. Irodaház Kft.  
- Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 

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

gazdasági társaságok az igazolásokat nyilatkozat formájában minden tárgyév 
november 30. napjáig, továbbá a gazdasági társaságok éves beszámolójának 
elkészítésével egyidejűleg minden tárgyév május 31. napjáig kötelesek benyújtani.  

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

nevesített, de Dunaújváros MJV Önkormányzatának többségi tulajdonában lévő 
valamennyi gazdasági társaság a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 9.§ 
h)-j) pontjában foglalt kivételek fennállásának igazolására vonatkozóan az eseti 
szerződéskötést megelőzően köteles benyújtani az igazolást nyilatkozat formájában, 
hogy a teljes árbevételének hány százaléka származik Dunaújváros MJV 
Önkormányzatától. 

 
4.) Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 1.) és 3.) pontban szereplő 

igazolások 2.) és 3.) pontban meghatározott időpontban való bekéréséről 
gondoskodjon.   
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                            a jegyző 
                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                            a közbeszerzési ügyintézők 

Határidő: - az 1.) pontban foglalt gazdasági társaságok esetében minden 
                   tárgyév november 30., továbbá az éves beszámoló elkészítésének  
                   időpontjában, legkésőbb minden  tárgyév  május  31-éig 

                          - a 3.) pontban foglalt gazdasági társaságok esetében az eset 
                            szerződéskötést megelőző hónap utolsó napja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 3 fő (Barta Endre, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt), nem szavazott 9 fő (Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – 
nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

630/2018. (XI.15.) határozata 
Barta Endre képviselő indítványának megtárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatta Barta Endre képviselő 
azon indítványát, mely szerint a közgyűlés Pintér Tamás országgyűlési képviselőt 
kérje fel tárgyalások folytatására a Dunaferr Zrt. vezetésével a környezetvédelmi 
problémák kezelése érdekében. 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

631/2018. (XI.15.) határozata 
Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme tárgyában létrejött 

Támogatási Szerződés 3. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 86/2018. (II.15.) határozata alapján a 

Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése tárgyában a 2017. december 29-
én megkötött Támogatási Szerződést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumkét alkalommalmódosította. A módosítás alapján 
a támogatási keretösszeg, mely ténylegesen a fejlesztésre fordítható forrás összege 
mindösszesen bruttó 1.396.512.000,- Ft. A Támogatási Szerződés 2. számú 
módosítása 2018. 03. 09-én került aláírásra. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatást kapott az Emberi 

Erőforrások Minisztériumától, miszerint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 103. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 
sportlétesítmény-fejlesztési feladatok- köztük Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztésének feladata is – jogutódlással az Emberi Erőforrások Minisztériumához (a 
továbbiakban: EMMI) kerültek át. Tájékoztattak továbbá arról is, hogy a központi 
költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1272/2018 (VI.15.) Korm. 
határozat 1. pont a) alpontja és a 3. pontja és 1. számú melléklete alapján, 2018. július 
01. fordulónappal a Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése fejezeti 
kezelésű előirányzatok a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. EMMI 
fejezetbe kerültek át. Erre figyelemmel a továbbiakban az előirányzatok feletti szakmai 
kezelői feladatokat jogutód Támogatóként az EMMI Sportlétesítmény-fejlesztési 
Főosztálya látja el, ezért szükséges a Támogatási Szerződés újabb módosítása. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett a jelen 

határozat mellékletét képező Támogatási Szerződés 3. számú módosításával egyet ért 
és abban foglaltakat tudomásul veszi. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 3. 

pontban elfogadott támogatási szerződés módosítás aláírására és ahhoz szükséges 
döntések meghozatalára. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 30. 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

632/2018. (XI.15.) határozata 
Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének 

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

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 

525/2017.(VII.13.) határozata alapján a Dunaújváros Labdarúgó 
Sportlétesítmény Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő 
fejlesztésének II. kapcsolatos feladatok végrehajtása elősegítésére, tárgyalások 
lefolytatására, szakértői tevékenységre a DV N Zrt.-t (Képviseli: Sági Péter 
vezérigazgató) bízta meg 2017. július 21-ével. A megbízási szerződés 2017. 
08. 01- 2018. 12. 31-ig időszakra szólt. Ezen feladatokra a megbízási díj 
fedezete a 2018. március 09-én az NFM-el megkötött Támogatási Szerződés 2. 
számú módosításával (ikt.sz.: SBF/45-3/2018-NFM_SZERZ) 2018. 12.31-éig 
rendelkezésre áll. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése 352/2018. (VI.21.) határozata alapján döntött a DV N Zrt. a 
megbízási szerződés módosításáról. 

 
2. A DVN Zrt. kezdeményezte a megbízási szerződésének 2. számú módosítását 

avégett, hogy a kivitelezési munkák időben befejeződhessenek felmerült 
tervezői műszaki vezetői tevékenység biztosítva legyen mindösszesen 
30.000.000,- Ft+Áfa, valamint és a folyamatos feladatellátás is biztosítva legyen 
mindösszesen 42.520.200,- Ft+Áfa összegben.  A folyamatos feladatellátásra a 
tevékenységet 2018. 12. 01- 2019. 06. 30. között végzi, a tervezői művezetési 
feladatokat pedig 2018. 12. 01.- 2019. 05. 31.-ig látja el, úgy hogy ezen 
feladatokra a fedezet a Támogatási Szerződés 3. számú módosításával lesz 
biztosítva. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a jelen 

határozat mellékletét képező Megbízási Szerződés 2. számú módosításban 
foglaltakat megértette, elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a 
dokumentum aláírására és ahhoz szükséges döntések meghozatalára. 

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

 Határidő: - a 3. pont szerinti szerződés-módosítás megkötésére: 
                       2018. december 15-ig 

           - a határozat közlésére: 
                           2018. november 30-ig 
 


