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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. október 18-ai nyílt 
ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a TOP-6.3.3-16 „Városi 
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című projekt megvalósításához 
szükséges projekt előkészítő tanulmány elkészítéséhez forrás biztosítására” című 
előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – felvette és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

510/2018. (X.18.) határozata 
„Javaslat a TOP-6.3.3-16 „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 

című projekt megvalósításához szükséges projekt előkészítő tanulmány 
elkészítéséhez forrás biztosítására” című előterjesztés 

sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. október 18-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a TOP-6.3.3-16 „Városi környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések” című projekt megvalósításához szükséges projekt 
előkészítő tanulmány elkészítéséhez forrás biztosítására” című előterjesztést a 
közgyűlés nyílt ülés 39. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a POWER H2020 projekthez követő 
partnerként való csatlakozásra” című projekt megvalósításához szükséges projekt 
előkészítő tanulmány elkészítéséhez forrás biztosítására” című előterjesztést a nyílt 
ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – felvette és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

511/2018. (X.18.) határozata 
„Javaslat a POWER H2020 projekthez követő partnerként való csatlakozásra” 

című projekt megvalósításához szükséges projekt előkészítő tanulmány 
elkészítéséhez forrás biztosítására” című előterjesztés 

sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. október 18-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a POWER H2020 projekthez követő partnerként 
való csatlakozásra” című projekt megvalósításához szükséges projekt előkészítő 
tanulmány elkészítéséhez forrás biztosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt 
ülés 40. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 5., 17. és 28. 
napirendi pontokat a nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
levette és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
512/2018. (X.18.) határozata 

a nyílt ülés meghívója szerinti 5., 17. és 28. napirendi pontok levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. október 18-ai nyílt ülésének 
meghívó szerinti 5. napirendi pontját, mely „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének a személytaxi-szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának 
megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati rendelet 
újraalkotásáral”, 17. napirendi pontját, mely „Javaslat a Gagarin tér 7-11. Társasház 
árkádjának felújítására nyújtott támogatási szerződés módosítására”, valamint a 28. 
napirendi pontját, mely „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)” levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés meghívója szerinti 2. napirendi pontot 
nyílt ülésen – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

513/2018. (X.18.) határozata 
a zárt ülés meghívója szerinti 2. napirendi pont 

nyílt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2018. október 18-
ai zárt ülésének meghívó szerinti 2. napirendi pontját, mely „Javaslat tagi kölcsön 
biztosítására a DKKA Nonprofit Kft. részére” a nyílt ülés 39. napirendi pontjaként 
tárgyalja. 
 
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 
13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
514/2018. (X.18.) 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 Közgyűlésének 30/2017. 

(X.20.) „az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és 
kötelezettségeiről” szóló önkormányzati rendelet módosítására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros Helyi 

Építési Szabályzatról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 84/2017. (II.16.) határozat 

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

 
6. Javaslat TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés c. pályázaton való részvételre az „Intercisa Múzeum fejlesztése” 
c. projekt vonatkozásában 

 
7. Javaslat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés c. pályázaton való indulásra és konzorciumi megállapodás 
aláírására Aquantis Turisztikai Információs Központ kialakítása céljából 

 
8. Javaslat a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, Kandó Kálmán 

tér közlekedésbiztonsági fejlesztése című pályázaton való részvételre és 
konzorciumi megállapodás aláírására 

 
9. Javaslat a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút 

hálózat fejlesztése című pályázaton való részvételre 
 

10. Javaslat a TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés című pályázaton való részvételre és 
konzorciumi megállapodás aláírására  

 
11. Javaslat a TOP-6.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című pályázaton 

való részvételre és konzorciumi megállapodás aláírására 
 



6 

 

12. Javaslat a TOP-6.3.3-16 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című 
pályázaton való részvételre és konzorciumi megállapodás aláírására 

 
13. Javaslat a TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 

ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés c. pályázaton való indulásra „A 62 819 
jelű út 6-os út és M6-os út közötti szakaszának felújítása” c. projekt 
vonatkozásában  
               

14. Javaslat az MVP keretében az „Új városi fürdő- és vízisport centrum 
megvalósításának ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója” – Fabó Éva 
Sportuszoda projekthez szükséges tervezői művezetés biztosítására  

 
15. Javaslat a Magyar Építészeti Múzeum részére önkormányzati hozzájárulás 

megadására 
 

16. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére víziturisztikai célú 
információs eszközök elhelyezése tárgyában 

 
17. Javaslat „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén 

található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi 
buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadására, az eljárás megindítására 

 
18. Javaslat a hulladékgyűjtéssel és elhelyezéssel kapcsolatos tájékoztató kampány 

megindításáról és Dunaújváros területén szelektív hulladékgyűjtő szigetek, pontok 
létrehozásáról szóló képviselői indítvány megtárgyalására 

 
19. Javaslat az Intercisa Múzeum igazgatói beosztására kiírt pályázat elbírálására és 

a miniszteri vélemény megkérésére 
 
20. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény engedélyezett 

foglalkoztatotti létszámának emelésére 
 
21. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai alapító okiratának és működési engedélyének módosítására 
 

22. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött fenntartói 
megállapodás módosítására 

 
23. Javaslat – a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János tehetséggondozó 

Programjában” részt vevő tanulók szerződéseinek módosítására 
 
24. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 281/2018. (V.17.) határozat 

módosítására, és pályázati eljárás előkészítésére – KNYKK Zrt. autóbusszal 
végzett közszolgáltatás 

 
25. Javaslat a Kavics-Ker Kft. területbérleti szerződése által bérelt terület külön 

helyrajzi számon történő feltüntetésére (dunaújvárosi 372/19 hrsz. „q” alrészlete) 
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26. Javaslat a 389/2018. (VI.21.) közgyűlési határozat 3. pontjának módosítására, a 
Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub részére megadott tulajdonosi hozzájárulás 
vonatkozásában 

 
27. Javaslat a Corner Trade Kft. részére történő útszolgalom megadására  
 
28. Javaslat a 306/2018. (V.17.) közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésére, új 

döntés meghozatalára, az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 
könyvvizsgálója megválasztása vonatkozásában 
 

29. Javaslat a dunaújvárosi 113/2 helyrajzi számú, Dunaújváros, Kenyérgyári út 6. 
szám alatt található ingatlan DVG Zrt.-be történő apportálására  
 

30. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között a 
Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére vonatkozó szerződés megszüntetésére és 
az uszoda felújítása miatt szükségessé vált feladatok elvégzésének 
megrendelésére 

 
31. Javaslat az Élményfürdő üzemeltetési többletköltségei finanszírozásával 

kapcsolatos állásfoglalás kialakítására 
 

32. Javaslat a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, Lőtér-Dunaújváros megnevezésű ingatlan 
üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívás elfogadására 

 
33. Javaslat a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi üzemeltetéséhez 

szükséges döntés meghozataláról 
 

34. Javaslat az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságoktól az 
„in-house” jogalap megállapításához szükséges dokumentum bekérésére 

 
35. Javaslat a 0128/1-es helyrajzi számú közterület elnevezésére 

  
36. Javaslat a TOP-6.3.3-16 „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 

című projekt megvalósításához szükséges projekt előkészítő tanulmány 
elkészítéséhez forrás biztosítására            

 
37. Javaslat a POWER H2020 projekthez követő partnerként való csatlakozásra 
 
38. Javaslat tagi kölcsön biztosítására a DKKA Nonprofit Kft. részére 
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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 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – biztosított és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
515/2018. (X.18.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. október 18-ai nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

516/2018. (X.18.) határozata 
a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés napirendi pontját – mellette szavazott 11 
fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Hingyi László, Lőrinczi Konrád), távol lévő 
2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

517/2018. (X.18.) határozata 
a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. október 18-ai zárt ülés 
napirendi pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
 Javaslat a Szociális Munkáért – Dunaújváros díj adományozására 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
518/2018. (X.18.) 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 nyílt ülés meghívója szerinti 37. napirendi pontot 
a nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 11 fő (Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – levette és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
519/2018. (X.18.) határozata 

a nyílt ülés meghívója szerinti 37. napirendi pont levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. október 18-ai nyílt ülésének 
meghívó szerinti 37. napirendi pontját, mely „Javaslat az önkormányzati többségi 
tulajdonban lévő gazdasági társaságoktól az „in-house” jogalap megállapításához 
szükséges dokumentum bekérésére” levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 9 
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene 
szavazott 2 fő (Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Pintér 
Attila), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
520/2018. (X.18.) határozata 

a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

polgármesteri határozatokról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés 
két ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az 
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót 
elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést – 
mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, 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, Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

521/2018. (X.18.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 

elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 



15 

 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
megalkotta a 20/2018. (X.19.) önkormányzati rendeletet. 



16 

 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, 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, Cserni Béla)  – 
megalkotta a 21/2018. (X.18.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, 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, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

522/2018. (X.18.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 84/2017. (II.16.) határozat 
módosítására a TOP-6.1.4-16 „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” című projekt vonatkozásában 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 84/2017. (II.16.) határozata 

1.,2.,3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei JogúVáros Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson 
be a TOP-6.1.4.-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” címmel megjelent felhívásra Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Integrált Területi Programjában (továbbiakban: ITP) 
foglaltaknak megfelelően az alábbi projekt megvalósulása érdekében: 
-Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúria épületében és Baracsi úti 
Arborétum fejlesztése 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

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

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
          a polgármester 
         - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
         - a határozat közléséért: 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a támogatási kérelmek benyújtásának határideje 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

523/2018. (X.18.) határozata 
a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés c. pályázaton való részvételre 
az ”Intercisa Múzeum fejlesztése” c. projekt vonatkozásában  

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson 
be a TOP-6.1.4.-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” címmel megjelent Felhívásra Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Integrált Területi Programjában (továbbiakban: ITP) 
foglaltaknak megfelelően a „Intercisa Múzeum fejlesztése” c. projekt 
megvalósulása érdekében: 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

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

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

524/2018. (X.18.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és 

környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. pályázaton való 
indulásra és konzorciumi megállapodás aláírására Aquantis Turisztikai 

Információs Központ kialakítása céljából 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson 
be a TOP-6.1.4.-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” címmel megjelent felhívásra Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Integrált Területi Programjában (továbbiakban: ITP) 
foglaltaknak megfelelően a „Aquantis Turisztikai Információs Központ 
kialakítása” c. projekt megvalósulása érdekében. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

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

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
525/2018. (X.18.) határozata 

 a TOP-6.4.1-16 “Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, Kandó Kálmán tér 
közlekedésbiztonsági fejletsztése” című pályázaton való részvételre és 

konzorciumi megállapodás aláírására 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson 
be a TOP-6.4.1-16 „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, Kandó Kálmán 
tér közlekedésbiztonsági fejlesztése” címmel megjelent pályázati felhíváson 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Területi 
Programjában (továbbiakban: ITP) foglaltaknak megfelelően. 

 
2.)  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. 

 

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

 

4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 1. 
pontban megnevezett pályázati felhívásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a támogatási kérelemben – a pályázat területi specifikációjában 
meghatározott projektfőösszeg, 860.000.000,- Ft mértékéig - az alábbi 
projektelemeket szerepeltesse: 
- Projekt tartalmi-műszaki előkészítése 
- Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés lefolytatása 
- Kivitelezés 
- Szemléletformáló tevékenység megvalósítása 

 
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. október 25. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

526/2018. (X.18.) határozata 
 a TOP-6.4.1-16 “Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút hálózat 

fejlesztése” című pályázaton való részvételre  
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-
6.4.1-16 „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút hálózat 
fejlesztése” címmel megjelent pályázati felhíváson Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Integrált Területi Programjában (továbbiakban: ITP) 
foglaltaknak megfelelően. 

 

2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy az 1. pontban 
megnevezett pályázati felhívásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a támogatási kérelemben – a pályázat területi specifikációjában 
meghatározott projektfőösszeg, 620.000.000,- Ft mértékéig - az alábbi 
projektelemeket szerepelteti: 
- Projekt tartalmi-műszaki előkészítése 
- Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés lefolytatása 
- Kivitelezés 
- Szemléletformáló tevékenység megvalósítása 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
527/2018. (X.18.) határozata 

a TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés című pályázaton való részvételre és 

konzorciumi megállapodások aláírásáról 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-6.1.5-16-
1 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés a “Ruhagyári út és a Rév út közlekedésfejlesztése”, valamint a 
TOP-6.1.5-16-2 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés a “Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése” projektelem 
címen megjelent pályázati felhívásokra a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Integrált Területi Programjának 2.0-1. módosítással dokumentum 
(továbbiakban: ITP) végrehajtása érdekében. 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kössön a TOP-6.1.5-
16-1 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés pályázati felhívás “Ruhagyári út és a Rév út 
közlekedésfejlesztése” című projektelemre a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel és Vasmű 
u.41. Irodaház Kft.-vel a támogatási kérelem benyújtása, valamint a támogatási 
kérelem pozitív elbírálása esetén a projekt megvalósítása érdekében. 

 

3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kössön a TOP-6.1.5-
16-2 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés pályázati felhívás a “Nyugati gazdasági terület 
közlekedésfejlesztése” projektelemre a Vasmű u.41. Irodaház Kft-vel a támogatási 
kérelem benyújtása, valamint a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a projekt 
megvalósítása érdekében. 

 

4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2 
és 3. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott formai és 
tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodásokat, valamint a 
támogatási kérelmek benyújtásához, illetve a projektek előkészítéséhez szükséges 
dokumentumokat aláírja. 

 

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

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

    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2018. október 25. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

528/2018. (X.18.) határozata 
a TOP-6.1.1-16  Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című pályázaton való 

részvételre és konzorciumi megállapodás aláírásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson 
be a TOP-6.1.1.-16 Pari parkok, iparterületek fejlesztése címmel megjelent 
pályázati felhíváson Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált 
Területi Programjában (továbbiakban: ITP) foglaltaknak megfelelően. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást 
kössön Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a támogatási kérelem benyújtása, 
valamint a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a projekt 
megvalósítása érdekében. 

 

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

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 

               - a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
               - a határozat közléséért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2018. október 30. 

 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt előkészítési 
költségei vonatkozásában legfeljebb bruttó 12 millió Ft előfinanszírozást 
biztosítson. 

 

5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4. pontban szereplő 
kötelezettségvállalására a 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló önkormányzati rendelete biztosít fedezetet: az „5.melléklet/23.3. TOP 
Programok/3 dologi kiadások” előirányzat soráról.  

 

6.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 
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Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
     a polgármester 

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

                                    - a költségvetés tervezéséért: 
                 a jegyző 

                                    - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

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

Határidő: 2018. október 25. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

529/2018. (X.18.) határozata 
a TOP-6.3.3-16 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című 

pályázaton való részvételre és konzorciumi megállapodás aláírására 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson 
be a TOP-6.3.3.-16 „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 
címmel megjelent Felhívásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Integrált Területi Programjában (továbbiakban: ITP) foglaltaknak megfelelően a 
„Táborállás csapadékvíz elvezetése” c. projekt megvalósulása érdekében: 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

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

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
          a polgármester 
         - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
         - a határozat közléséért: 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a támogatási kérelmek benyújtásának határideje 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

530/2018. (X.18.) határozata 
a TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését 

szolgáló közlekedésfejlesztés c. pályázaton való indulásról és konzorciumi 
megállapodás aláírásáról “A 62 819 jelű út 6-os út és M6-os út közötti 

szakaszának felújítása” c. projekt vonatkozásában  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson 
be a TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesztés  címmel megjelent Felhívásra Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Területi Programjában  
foglaltaknak megfelelően  a TOP-6.1.5-16-3  “A 62 819 jelű út 6-os út és M6-os 
út közötti szakaszának felújítása” c. projekt megvalósulása érdekében: 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást 
kössön a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a 
fent nevezett projekt megvalósulása érdekében a támogatási kérelmek 
benyújtása, valamint a projekt megvalósítása érdekében, továbbá ahhoz, hogy 
a projekt előkészítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet 
közreműködő szerepet töltsön be. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
531/2018. (X.18.) határozata 

az MVP keretében az “Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósításának 
ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója” - Fabó Éva Éva Sportuszoda 

projekthez szükséges tervezői művezetés biztosításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Városok Program 

keretében az “Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósításának 
ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója” - Fabó Éva Sportuszoda 
felújítása kivitelezése során szükséges tervezői művezetés feladatainak 
biztosítására a felújítási terveket elkészítő Central Studio Tervező és Pénzügyi 
Kft.-t bízza meg. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Főépítészi, 

Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetőjét, hogy az 1. pontban 
megnevezett Vállalkozóval a határozat mellékletét képező 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. október 26. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt tervezői művezetés 
feladatok költségei vonatkozásában 3,5 millió 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. 

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

határozat 3. 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 
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                          - a költségvetés módosításban való közreműködésért: 
                            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                          - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                            a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

532/2018. (X.18.) határozata 
a Magyar Építészeti Múzeum részére önkormányzati hozzájárulás megadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a korábban 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiadott Dunaújvárosi 
építészeti kalauz 1950-1960 című kötetet a Magyar Építészeti Múzeum újra 
kiadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 

határozat közlésére a Magyar Építészeti Múzeummal.  
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
            a polgármester 

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

Határidő: 2018. november 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

533/2018. (X.18.) határozata 
együttműködési megállapodás megkötésére víziturisztikai célú 

információs eszközök elhelyezéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy háromoldalú együttműködési megállapodást kíván kötni a 
Magyar Kajak Kenu Szövetség, mint Konzorciumvezetővel, és a BJMOKK 
Sportüzemeltetési Nkft. mint Szolgáltatóval a GINOP-7.1.2-15 kódszámú 
pályázat keretében megvalósuló dunaújvárosi vízi megállóhely (cím: 2400 
Dunaújváros, Alsó sétány, helyrajzi szám: 391/1) népszerűsítését szolgáló 
víziturisztikai célú információs eszközök (táblák) elhelyezéséről. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozati javaslat mellékletében szereplő háromoldalú együttműködési 
megállapodást aláírja, és megküldje a Konzorciumvezető részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az aljegyző  
Határidő: az együttműködési megállapodás aláírására és megküldésére: 

                         2018. október 26. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

534/2018. (X.18.) határozata 
„Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található 
parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok 

megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 

elfogadására, az eljárás megindításáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Vállalkozási keretszerződés 
Dunaújváros közigazgatási területén található parkokban, erdős-fás területeken, 
az övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás 
folyamatos elvégzésére” 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 a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi 
felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a) Név: DHHF Nonprofit Kft. 

Székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. 
e-mail: dhhf.kft@gmail.com 

 
b) Név: Top Clean – Szer Kft. 

Székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 32/b 1.ép. 
e-mail: clean.trend17@gmail.com 

 
c) Név: PÁKO-DV Kft. 

Székhely: 1118 Budapest, Holdvirág utca 10. fsz. 1. 
e-mail: milanpalkovics@gmail.com 

 
2.) Dunaújváros MJV Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.) pontban 

szereplő szolgáltatás megrendelés, mint kötelezettségvállalás fedezete 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi 
költségvetésében betervezésre kerül nettó 65.000.000,- Ft + ÁFA, 
mindösszesen bruttó 82.550.000,- Ft értékben. 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 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2018. október 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

535/2018. (X.18.) határozata 
a hulladékgyűjtéssel és elhelyezéssel kapcsolatos tájékoztató kampány 

megindításáról és Dunaújváros területén szelektív hulladékgyűjtő szigetek, 
pontok létrehozásáról szóló képviselői indítvány megtárgyalására 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a dunaújvárosi 

polgárok jobb tájékoztatása és személetformálása érdekében a 
hulladékgyűjtéssel és -elhelyezéssel kapcsolatos kampányt indít. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy 20 darab új 
szelektív hulladékgyűjtő szigetet kíván létrehozni. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy 30 darab 
hulladékgyűjtő pontot kíván létrehozni a szelektíven és kommunálisan nem 
gyűjthető hulladék elhelyezésére. 

 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a továbbiakban a 
mostaninál határozottabban lép fel a hulladék illegális elhelyezése ellen. Utasítja 
a polgármestert, hogy a továbbiakban teremtse meg az ehhez szükséges 
feltételeket. 

 

5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1-4. 
pontban meghatározott feladathoz szükséges előkészítő munka elvégzésére, 
továbbá arra, hogy az előkészítő munka alapján az előterjesztést terjessze a 
közgyűlés elé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:  a közgyűlés 2019. május havi rendes ülése 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

536/2018. (X.18.) határozata 
 az Intercisa Múzeum igazgatói beosztására kiírt pályázat elbírálásáról és 

a miniszteri vélemény megkéréséról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intercisa Múzeum igazgatói 
megbízatására kiírt pályázatot eredményesnek minősíti. A Közgyűlés kinyilvánítja, 
hogy 2019. január 1-jétől 2023. december 31-éig Farkas Lajost kívánja megbízni az 
Intercisa Múzeum igazgatói feladatainak ellátásával. A Közgyűlés felkéri a 
polgármestert, hogy a vezető megbízásáról kérje ki az emberi erőforrások 
miniszterének előzetes véleményét. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
       a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. október 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

537/2018. (X.18.) határozata 
a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény engedélyezett 

foglalkoztatotti létszámának emeléséről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény engedélyezett létszámát 1 fő (8 órás) bölcsődei dajka 
munkakörrel megemeli 2019. január 1. napjától, egyúttal az intézmény 2019. évi 
finanszírozását a létszámbővítéshez kapcsolódó 2.471.260.- Ft (személyi 
juttatás + munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó) összeggel megemeli. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének tervezése során vegye 
figyelembe. 

 
 Felelős: - a költségvetés előkészítéséért: 
        a jegyző 
      - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
igazgatója részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                  a polgármester       
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Határidő:  a határozat közlésére: 2018. október 26. 



36 

 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

538/2018. (X.18.) határozata 
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai  intézményben működtetett nappali ellátás férőhelyszámának 

meghatározásáról  
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézmény által 37 férőhelyen nyújtott nappali ellátás szociális szolgáltatás az 
intézmény Magyar út 32. szám alatti telephelyén 20 fő nem demens férőhellyel, 
a Batsányi út 15/A. szám alatti telephelyén pedig 17 fő demens férőhellyel 
működjön a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzést követően. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény 

és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény szakmai létszámát 1 
fő terápiás /szociális munkatárs álláshellyel 2018. november 1. napjától 
megemeli, egyúttal az intézmény 2018. évi finanszírozását a szakmai 
létszámbővítéshez kapcsolódó 263 E,- Ft összeggel megemeli, amelynek 
fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet 5b. melléklet működési tartalék intézményi tartalék sora.  

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

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

  
Felelős: - a költségvetés előkészítéséért: 
                 a jegyző 
              - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet következő módosításának 
                 időpontja 

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

pontban foglalt döntésnek megfelelően, a szolgáltatói nyilvántartásban rögzített 
adatok módosításához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester       
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
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Határidő: - a határozat megküldésére: 2018. október 26. 
                 - az adatmódosítás benyújtására: 2018. november 9. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, Dunasor 15. szám 

alatti intézmény szakmai és technikai létszámának meghatározásáról szóló 
94/2012. (III.08.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
- a határozat 3. pontjának d) alpontja az alábbiak szerint módosul: 
„d) Batsányi út 15/a. szám alatti nappali ellátásban (idősek klubja) szakmai 
álláshelyek számát 4 főben, az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Gondozó/ápoló 1 fő 

Terápiás/szociális munkatárs 
3 fő” (ebből 1 fő nappali 
ellátás vezető) 

 
- a határozat 3. pontjának e) alpontja az alábbiak szerint módosul: 
„e) Magyar u. 32. szám alatti nappali ellátásban (idősek klubja) szakmai 
álláshelyek számát 1 főben, az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Gondozó/ápoló 1 fő” 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény 

és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény szakmai létszámát 
118,5 főben állapítja meg. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot  – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

539/2018. (X.18.) határozata 
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai alapító okiratának módosításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény 

és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 347/2017. (V.18.) határozattal 
elfogadott Alapító Okirata módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el: 

 
 „Okirat száma: 11958-19/2018. 

Módosító okirat 
 
Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai költségvetési szerv Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által 
2017. május 18. napján kiadott, 12790-4/2017. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 539/2018. (X.18.) határozatára figyelemmel –a 
következők szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító Okirat 4.4. pontjában a „102025” „Időskorúak átmeneti ellátása” 
elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű 
megváltozásával. 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni.” 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. október 26. 

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

határozatot küldje meg az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai vezetője részére. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester       

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

 Határidő: a határozat közlésére: 2018. október 26. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 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 (Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

540/2018. (X.18.) határozata 

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött 
fenntartói megállapodás módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat melléklete szerint 

elfogadja a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával – a 2008. évi XCIX. 
törvény 16. §-ára figyelemmel – 599/2015. (X.15.) határozatával megkötött 
fenntartói megállapodás módosítását. A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert a jelen határozat mellékletét képező 2. számú Módosító Okirat, 
valamint a megállapodás egységes szerkezetének aláírására. 

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

Határidő: 2018. október 26. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 

eredeti megállapodás, valamint a Módosító Okirat 1-1 példányát (nyomtatott és 
elektronikus formában) küldje meg a Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztályának Oktatási és Kulturális Osztálya részére 

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

Határidő: 2018. október 29. 



41 

 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

541/2018. (X.18.) határozata 
a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában” 

részt vevő tanulók szerződéseinek módosítására 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2016/17-es tanévtől 
2017/18-as tanévig a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programjában” részt vevő tanulókkal megkötött támogatási szerződéseket a 
határozat mellékletét képező szerződés-módosítás alapján módosítsa.  
A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítások 
aláírására. 
 
Felelős: - a határozat közléséért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

a humán szolgáltatási osztály vezetője 
  Határidő: 2018. november 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, 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, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
542/2018. (X.18.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 281/2018. (V.17.) határozat 
módosításáról, és pályázati eljárás előkészítéséről – KNYKK Zrt. autóbusszal 

végzett közszolgáltatás 
 

1.   Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése a 281/2018. (V.17.) 
határozatának 4. pontját az alábbiakra módosítja: 

 
„4. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 
a határozat 2. számú mellékleteként csatolt szerződésmódosítást írja alá azzal, 
hogy a jogviszony határozott időre szól, annak lejárata 2019. december 31.” 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

                     - a szerződésmódosítás aláírására: 2018. november 12. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a helyi 

menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra 
vonatkozó pályázati felhívás, közbeszerzési ajánlat közgyűlés elé terjesztésére, 
és az 1370/2007/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdése szerinti közzétételre. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  a pályázati kiírás közgyűlés elé terjesztésére: 2019. február 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

543/2018.(X.18.) határozata 
a Kavics-Ker Kft. területbérleti szerződése által bérelt terület külön helyrajzi 

számon történő feltüntetéséről (dunaújvárosi 372/19 hrsz. „q” alrészlete)  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, dunaújvárosi 372/19 hrsz.-ú 
ingatlan megosztásra kerüljön a határozat mellékleteként csatolt változási vázrajz 
szerint, dunaújvárosi 372/20 hrsz.-ú, mindösszesen 107 ha 8.420 m2 nagyságú, 
dunaújvárosi 372/21 hrsz.-ú, mindösszesen 1 ha 6.910 m2 nagyságú és a 
dunaújvárosi 372/22 hrsz.-ú, mindösszesen 1.699 m2 nagyságú területekre, azzal, 
hogy a telekalakítással kapcsolatos költségek a Kavics-Ker Kft.-t terhelik és a 
telekalakítási eljárás végrehajtása is a gazdasági társaság kötelessége, egyben 
felkéri a polgármestert határozat közlésére és a záradékolt változási vázrajz és a 
telekalakításhoz szükséges egyéb dokumentumok aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a határozat közlésére: 2018. október 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, 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, Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

544/2018. (X.18.) határozata 
a 389/2018. (VI.21.), közgyűlési határozat 3. pontjának módosítására, 

 a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub részére 
megadott tulajdonosi hozzájárulás vonatkozásában 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 389/2018. (VI.21.) közgyűlési határozat 3. 
pontját, a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub részére megadott tulajdonosi hozzájárulást, 
a következőképpen módosítja: 
 
„3. Jelen határozat 1. pontjának foglalt szerződés hatályba lépése esetén Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint 
tulajdonos képviseletében hozzájárul ahhoz, hogy a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub 
Sportegyesület DMJV Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló dunaújvárosi 213/3, 
213/4, 213/5 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Panoráma út alatti ingatlanokon a 
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye sporttelep program (Tao Program) 
keretében, nyertes pályázat esetén sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást valósítson meg 
azzal, hogy a fejlesztés tulajdonjogi szempontból az ingatlan jelen polgármesteri határozat 
kiadásakor fennálló jogi sorsát osztja mind hozzáépítés (Ptk. 5:68 §), mind ráépítés (Ptk. 
5:70. §), mind a Ptk. Ötödik Könyvének V. címe XVIII. fejezetének egyéb jogcíme esetén, 
ennek alapján közös tulajdon nem létesül, a fejlesztés a műszaki átadással egyidejűleg kerül 
az Önkormányzat könyveibe. 
Az Önkormányzat a 2019. évben 5.000.000.- Ft támogatást biztosít a 430/2018. (VII.12.) 
határozat alapján, mely összegből a fent megjelölt program keretében megvalósítható a 
műfüves pálya borítás cseréje azzal, hogy a támogatás terhére a látvány-csapatsportok 
támogatásának adókedvezménye sporttelep felújítási program (Tao program) költségei 
100%-ban elszámolhatóak és a támogatásból erre fordított összeg, a megvalósuló 
beruházás ellenértékének tekintendő.  
Az Önkormányzat elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez nem járul hozzá, és nem 
biztosít ingyenes használatot a sportegyesület számára. Az Önkormányzat vállalja, hogy a 
megvalósuló fejlesztést legalább 5 évig a Magyar Labdarúgó Szövetség által jóváhagyott 
sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsort támogatásra vonatkozó jogszabályoknak 
és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és hasznosítja. 
 
DMJV Közgyűlése kijelenti, hogy fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn 
olyan joga, amely akadályozná a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesületet 
abban, hogy a TAO szerint tárgyi eszköz felújítást megvalósítsa.” 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                              
      a polgármester 
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől 
                számított 8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

545/2018. (X.18.) határozata 
a Corner Trade Kft. részére történő útszolgalom megadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és támogatja a 

Corner Trade Kft. útszolgalom alapítására vonatkozó kérelmét. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Vasmű út 41. Irodaház 

Kft. ügyvezetőjét, hogy a dunaújvárosi 139/1 hrsz.-ú ingatlant tulajdonló 
Társasház Közgyűlését hívja össze  a Corner Trade Kft. útszolgalom 
alapítására vonatkozó kérelmének napirendre tűzésével és a Közgyűlésen 
szavazatával támogassa a dunaújvárosi 139/2/A/78 hrsz.-ú ingatlan mindenkori 
tulajdonosa, mint uralkodó telek javára a 139/1 hrsz.-ú ingatlanra, mint szolgáló 
telekre a térítésmentes útszolgalmi jog alapítására vonatkozó szerződés 
megkötését, ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését, egyben felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
      a Vasmű út 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 
Határidő:  a határozat közlésére: 2018. október 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, 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, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
546/2018. (X.18.) határozata 

 a 306/2018. (V.17.), közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésére, 
új döntés meghozatalára az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 

könyvvizsgálója megválasztása vonatkozásában  
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 306/2018. (V.17.) közgyűlési 
határozatot 2018. október 18. napjával hatályon kívül helyezi, egyidejűleg az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Energo-Hőterm 

Beruházó, Működtető Kft. taggyűlése által 2018. augusztus 01. napjától 2021. 
május 31. napjáig megválasztott Quercus Audit Kft.-t (székhely: 8200 
Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép., Cégjegyzékszám: 19 09 512226, 
könyvvizsgálatért felelős személy: Tölgyes András ügyvezető) a társaság új 
könyvvizsgálójának azzal, hogy feladatait a 2018.-2020. üzleti években 
1.000.000.-Ft+áfa/év összegért látja el. 

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

közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                              
              a polgármester 
              - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
547/2018. (X.18.) határozata 

a dunaújvárosi 113/2 helyrajzi számú, Dunaújváros, Kenyérgyári út 6. szám alatt 
található ingatlan DVG Zrt.-be történő apportálására  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 

gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § 
(2) bekezdésének b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva úgy határoz, 
hogy mint a gazdasági társaság egyedüli részvényese, a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. (székhelye: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1., Cg.07-10-
001030, adószám: 10728491-02-07) alaptőkéjét 129 db 100.000 Ft névértékű új 
névre szóló részvény zártkörű forgalomba hozatalával, valamint 69 db 1.000 Ft 
névértékű új névre szóló részvény zártkörű forgalomba hozatalával nem 
pénzbeli hozzájárulással megemeli a Dunaújváros Megyei Jogú 
Önkormányzata  tulajdonát képező, dunaújvárosi 113/2 helyrajzi számú, 
természetben Dunaújváros, Kenyérgyári út 6. szám alatt található, kivett 
Hajléktalanok Átmeneti Otthona, 1665 m² nagyságú ingatlan a rajta található 
428 m² nagyságú felépítménnyel apportálásával, egyúttal megállapítja, hogy a 
DVG Zrt. 1.204.578.000,- Ft összegű alaptőkéje az alaptőke-emeléssel 
1.217.547.000 Ft-ra emelkedik. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a 12.969.000 Ft 

összegnek megfelelő apportot az 1. pontban megjelölt ingatlan tulajdonjogának 
átadásával teljesíti a határozat mellékletét képező ingatlan apportálással 
történő tulajdon átruházási szerződés szerint. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal a 

tőkeemelés során a 129 db 100.000 Ft névértékű, valamint 69 db 1.000 Ft 
névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény átvételére. A kibocsátásra 
kerülő részvények névértéküktől függő, az alapító okirat szerinti mértékű 
szavazati és az alapító okirat szerinti egyéb részvényesi jogot testesítenek 
meg. Az alaptőke-emelésben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
mint egyedüli részvényes vesz részt. Az egyedüli részvényes által átvehető 
részvény 129 db 100.000 Ft névértékű, valamint 69 db 1.000 Ft névértékű 
dematerializált törzsrészvény. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 

gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § 
(2) bekezdésének b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva úgy határoz, 
hogy mint a gazdasági társaság egyedüli részvényese, a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. (székhelye: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1., Cg.07-10-
001030, adószám: 10728491-02-07) alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
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Az Alapító Okirat „IV. Az alaptőke nagysága, a részvények befizetésének feltételei” c. fejezet 
1.pontja első bekezdése az alábbiak szerint változik: 

 
„1. A    társaság    alaptőkéje:  1.217.547.000,- Ft,    azaz Egymilliárd-kettőszáztizenhétmillió-

ötszáznegyvenhétezer forint, ebből 
 készpénz: 448.964.000,- Ft 
apport: 768.583.000,- Ft 
mindösszesen:   1.217.547.000,- Ft” 

Az Alapító Okirat „V. A részvények száma, névértéke és jellege” c. fejezet a továbbiakban az 
alábbiak szerint hatályos: 

 
„V. A részvények száma, névértéke és jellege 

A társaság 1.217.547.000,- Ft-os alaptőkéje összesen 12.222 db, azaz: Tizenkettőezer-
kettőszázhuszonkettő darab névre szóló törzsrészvényre oszlik, amely részvények névértékbeli 
megoszlása a következő: 
       12.175 db 100.000.- forintos névre szóló törzsrészvény, 
                              47 db     1.000.- forintos névértékű névre szóló törzsrészvény.” 
 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, egyúttal felhatalmazza a határozat mellékletét képező ingatlan 
apportálással történő tulajdonjog átruházási szerződés, valamint a 4.) pontban 
foglaltak szerint módosított, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által 
előkészített Alapító Okirat módosítás, és annak egységes szerkezetbe foglalt 
szövegének aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                              
                 a DVG Zrt. igazgatósága 
                - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                   érkezésétől számított 8 napon belül 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

548/2018. (X.18.) határozata 
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között 

a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére vonatkozó szerződés megszüntetéséről 
és az uszoda felújítása miatt szükségessé vált feladatok 

elvégzésének megrendeléséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-
vel 2015.01.26. napján a dunaújvárosi 325 helyrajzi számú, természetben 
Dunaújváros, Építők útja 9. szám alatt található Fabó Éva Sportuszoda 
vonatkozásában létrejött, többször módosított üzemeltetési szerződést 2018. 
október 10. napjával közös megegyezéssel megszüntetik, tekintettel arra, hogy 
az ingatlanon a „Modern Városok Program - Fabó Éva Sportuszoda felújítása” 
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesével a munkaterület átadás-átvétel 
megtörtént, így az üzemeltetési szerződésben foglalt feladatait a DVG Zrt. nem 
tudja a továbbiakban ellátni. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert határozat 

közlésére és felhatalmazza a határozat mellékletét képező megállapodás 
aláírására. 

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

vezérigazgatóját a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 
 

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

 Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                            érkezésétől számított 8 napon belül 
           - a megállapodás aláírására: a határozat közlését követő 
                            30 napon belül 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megrendeli a DVG Zrt.-től az alábbi 

feladatok ellátását az 1. pontban megjelölt ingatlan vonatkozásában: 
-  az uszoda területén közel 40 év alatt felhalmozódott ingóságok, anyagok, 

vegyszerek eszközök szükség szerinti selejtezése 
- leselejtezett ingóságok, anyagok, vegyszerek eszközök elszállítása, 

ártalmatlanítása 
-  használható anyagok eszközök raktár helyre történő elszállítása 
-  raktár csarnok bérlése 
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-  sportegyesületek ingóságainak leszerelés, szállításra kész állapotba hozása 
-  sportegyesületek ingóságainak raktár helyre történő elszállítása 
-  felújítással nem érintett uszoda gépészeti egységek 7/24 órás folyamatos 

szakképzett gépész személyzettel történő ellátása (5 fő gépész 12 órás 
folyamatos munkarendben), gépészek munkabére, egyéb juttatásai 

-  távhő rendszer leürítése, szolgáltatói egyeztetések, megrendelések 
-  DFVE konditermének Élményfürdőbe való költöztetése, új helyiség villamos 

rendszerének kialakítása, helyiség takarítása, vizesblokkok ellenőrzése. 
-   közüzemi szolgáltatókkal továbbra is a DVG Zrt. marad szerződéses 

viszonyban a felújítási munkák ideje alatt, azzal, hogy az általa megfizetett 
rezsi költségeket tovább számlázza a kivitelezők részére. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt.-t a 4. pontban 

meghatározott feladatok ellátására vonatkozó szerződés(ek) előkészítésére. 
 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

DVG Zrt. által előkészített szerződés(ek) aláírására az Ügyrendi, igazgatási és 
jogi bizottság véleményének kikérése mellett. 

 
7.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4. pontban meghatározott 

feladatok ellátására fedezetet biztosít a 71.125.645.-Ft összegben a 2018. évi 
költségvetés V. melléklet, 14. cím Vagyonkezelési feladatok, dologi kiadások 
sora terhére. 

 
8.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítéséről a szerződés(ek) szerint. 

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

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

 - a szerződés(ek) aláírására: a határozat közlését követő 
   30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 3. pontjának „A” változatát – 
mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, 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 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

549/2018. (X.18.) határozata  
az Élményfürdő üzemeltetési többletköltségei finanszírozásával kapcsolatos 

állásfoglalás kialakításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „az Élményfürdő üzemeltetési 
többletköltségei finanszírozásával kapcsolatos állásfoglalás kialakításáról” című 
határozati javaslat 3. pontjának „A” változatát támogatta a következők szerint: 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Uniszol-

Létesítménygazdálkodási Zrt. által közölt, az Élményfürdő-komplexum nyitva 
tartási ideje meghosszabbításból, a külső medence téli használatából adódó, 
7.640.000,- Ft+Áfa/hó költség igényét és úgy határoz, hogy a többletköltség 
finanszírozása érdekében nem szándékozik új beszerzési eljárást lefolytatni, 
tekintettel arra, hogy a hatályos szolgáltatási koncessziós szerződést az 
Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. annak ismeretében kötötte, hogy az 
önkormányzat vállalta, hogy sportszervezetek és egyéb kedvezményezettek 
részére céltámogatást nyújt (35.000.000,- Ft+Áfa/hó) az Élményfürdő-
komplexum igénybevételéhez belépő, és a belépőhöz kapcsolódó 
szolgáltatásai vásárlásához, a céltámogatás összegének Koncessziós Jogosult 
részére történő engedményezésről pedig a kedvezményezettekkel szerződést 
köt. A szerződés szerint a társaság köteles az Élményfürdő teljes körű, 
mindenre kiterjedő üzemeltetésére és hasznosítására, vállalva a működési 
kockázatot. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
550/2018. (X.18.) határozata  

az Élményfürdő üzemeltetési többletköltségei finanszírozásával kapcsolatos 
állásfoglalás kialakításáról 

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

Éva Sportuszoda felújítása miatt a Dunaújvárosi Úszóegyesületek használják 
az Élményfürdő-komplexum külső medencéjét, egyúttal megismerte az Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt. kérelmét, mely szerint az Élményfürdő-
komplexum külső medencéjének 27 Celsius fokos vízhőmérséklet 
biztosításához szükséges egy minimum 500 kW-os hőcserélő és ahhoz 
kapcsolódó szivattyúk, vezetékek, vezérlők cseréje. Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlése úgy határoz, hogy finanszírozza a kérelem szerinti 
beruházást, a munkával a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg 
9.300.000,- Ft+Áfa keretösszeg erejéig. A Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály igazolja a munkálatok szakszerű és előirányzott értékben való 
megtörténtét. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

DVG Zrt. által előkészített, az 1. pontban meghatározott munka elvégzésére 
vonatozó vállalkozási szerződés aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság véleményének kikérését követően, 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. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Uniszol-

Létesítménygazdálkodási Zrt. által közölt, az Élményfürdő-komplexum nyitva 
tartási ideje meghosszabbításból, a külső medence téli használatából adódó, 
7.640.000,- Ft+Áfa/hó költség igényét és úgy határoz, hogy a többletköltség 
finanszírozása érdekében nem szándékozik új beszerzési eljárást lefolytatni, 
tekintettel arra, hogy a hatályos szolgáltatási koncessziós szerződést az 
Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. annak ismeretében kötötte, hogy az 
önkormányzat vállalta, hogy sportszervezetek és egyéb kedvezményezettek 
részére céltámogatást nyújt (35.000.000,- Ft+Áfa/hó) az Élményfürdő-
komplexum igénybevételéhez belépő, és a belépőhöz kapcsolódó 
szolgáltatásai vásárlásához, a céltámogatás összegének Koncessziós Jogosult 
részére történő engedményezésről pedig a kedvezményezettekkel szerződést 
köt. A szerződés szerint a társaság köteles az Élményfürdő teljes körű, 
mindenre kiterjedő üzemeltetésére és hasznosítására, vállalva a működési 
kockázatot. 
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4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy jelen határozat 
1. pontjában meghatározott munkára 9.300.000,- Ft +Áfa, azaz bruttó 
11.811.000,- Ft keretösszeg erejéig forrást biztosít a 2018. évi önkormányzati 
költségvetés általános tartalék során. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

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

Megyei Jogú Város Közgyűlésének 276/2018.(V.17.) határozata 2. pontját az 
alábbiak szerint módosítja: 
„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező, dunaújvárosi 325/6 hrsz.-ú, természetben 
2400 Dunaújváros, Építők útja 7/A. szám alatti található, kivett élményfürdő, 
gyógyászat megjelölésű Élményfürdő-komplexum látogatásához belépő és az 
ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéhez a mindenkor érvényes 
díjszabásnak megfelelő belépőjegy vásárlására 2018. június 01-től 2018. 
december 31-ig bruttó 311.150.000.- Ft/2018. év (7 hónap) támogatást nyújt az 
alábbi támogatottak részére: 

 
-  Dunaújvárosi Óvoda 
-  Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
-  Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
 Otthonai 
-  Útkereső Segítő Szolgálat 
-  dunaújvárosi nyugdíjasok 
-  dunaújvárosi diákok 
-  Dunaferr Sportegyesület Úszószakosztály, DVCSH Uszonyos és Búvárúszó 

Sportegyesület, Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület, Búvársuli 
Sportegyesület, Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda 
Tagintézmény (2018. október 1.- 2018. december 31.) 

 
7.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatban foglaltakra 

tekintettel felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. és 2. számú mellékleteit 
képező, az Önkormányzat és a sportszervezetekkel, intézménnyel kötendő 
támogatási szerződések és a szolgáltatási koncessziós szerződés 
módosításának aláírására, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a Miniszter jelen támogatási programra 
vonatkozó jóváhagyásának közlését követően, a jóváhagyásban foglalt esetleges 
módosításokkal. 

 
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 
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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 
                - a támogatási szerződés és a szolgáltatási koncessziós szerződés 
                            módosítás aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 
                            30 napon belül 
        
8.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 4. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2018. évi költségvetési rendelet 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 módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, 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, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
551/2018. (X.18.) határozata 

a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, Lőtér-Dunaújváros megnevezésű ingatlan 
üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívás elfogadása tárgyában 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja jelen határozat 

mellékletét képező pályázati felhívást a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, Lőtér-
Dunaújváros megnevezésű ingatlan 2019. január 1. napjától kezdődő 5 év 
határozott időre történő üzemeltetésére vonatkozóan. A pályázati felhívás 
alapján az üzemeltető különösen az alábbi feladatokat köteles ellátni: 

 
-  A szerződés tárgyát képező ingatlan folyamatos üzemeltetése. 
- Őrzés-védelmi feladatok ellátása, a vagyonbiztonsághoz elengedhetetlenül 

szükséges mértékben. 
-  Az őrzés-védelmi feladatkörben a létesítmények (ingatlanok) nem készenléti, 

a hét minden napján 24 órára kiterjedően ellátott őrzése.  
-  Az üzemeltetési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás kötése.    
-  A létesítmény valamennyi részének megfelelő tisztán tartása, illetve 

használatra alkalmas állapotban tartása, beleértve a zöldterületek 
gondozását, a téli hóeltakarítást és síkosság mentesítést is, továbbá a 
keletkezett hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról való gondoskodást. 

- Az ingatlan közműdíjainak és egyéb, az üzemeltetéssel kapcsolatos 
költségeknek viselése. 

-  Az üzemeltető csak az Önkormányzat, mint üzemeltetésbe adó engedélyével 
végezhet felújításokat, beruházásokat a pályázat tárgyát képező ingatlanon, 
mely beruházások amortizációval csökkentett ellenértékét a szerződés 
megszűnésekor megtéríti az üzemeltető részére. 

- Az Önkormányzat, mint üzemeltetésbe adó engedélye nélkül végzett 
felújítások és beruházások értéke megtérítésére a szerződés megszűnése 
esetén az üzemeltető nem tarthat igényt. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja jelen határozat 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a pályázati kiírás megjelentetésére: 2018. október 31. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő ( Szabó 
Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

552/2018. (X.18.)  határozata  
a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi üzemeltetéséhez 

szükséges döntés meghozataláról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír az alábbiakról: 
 
1.1.  A Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. (továbbiakban: DSZSZ Kft.) 

ellen fizetésképtelenség miatt felszámolás elrendelése iránti nemperes eljárás 
van folyamatban. A társaság Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé fennálló, 
végrehajtás alá vont lejárt esedékességű tartozása 262.551.878,- Ft. Az 
Önkormányzat felé fennálló lejárt esedékességű vagyonbérleti díj tartozása 
367.288.737,- Ft. 

 
1.2.  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) 

átfogó ellenőrzése során megállapította, hogy a DSZSZ Kft. nem rendelkezik a 
Hivatal által kiadott működési engedéllyel szennyvíztisztítási tevékenység 
végzésre, ezért a MEKH a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) 
Korm.rendelet 17. (8) bekezdése alapján Dunaújváros település közműves 
szennyvízelvezetés és -tisztítás, mint víziközmű szolgáltatás biztosításához 
kapcsolódó szennyvíztisztító telep üzemeltetése tekintetében közérdekű 
üzemeltető kijelölése iránti eljárást indított, majd a DSZSZ Kft.-t eltiltotta az 
engedély nélkül végzett víziközmű-szolgáltatási tevékenységtől és végzésben 
rendelkezett arról, hogy a közérdekű üzemeltető kijelöléséig a DVCSH Kft.-t lássa 
el a víziközmű-szolgáltatási feladatokat. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése - amennyiben a felszámolás 

jogerősen elrendelésre kerül - kezdeményezi a felszámoló felé a hitelezői igény 
nyilvántartásba vételét, a Kormány felé a DSZSZ Kft. stratégiailag kiemelt 
jelentőségű gazdálkodó szervezetté történő minősítését és ennek érdekében 
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

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

DVCSH Kft. rendelkezik a MEKH által kiadott víziközmű-szolgáltatói működési 
engedéllyel, mind a közműves ivóvízellátás, mind a közműves 
szennyvízelvezetés -és tisztítás vonatkozásában 2023. június 30-ig, erre és az 
1.2. pontban foglaltakra tekintettel felhatalmazza polgármestert, hogy egyeztető 
tárgyalást kezdeményezzen a DVCSH Kft. ügyvezetőjével a szennyvíztisztító 
telep üzemeltetésére kötendő bérleti-üzemeltetés szerződésről. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
      a DSZSZ Kft. ügyvezetője 
Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére történő 
                 megküldést követő 8 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

553/2018. (X.18.) határozata 
a 0128/1-es helyrajzi számú közterület elnevezéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 0128/1-es helyrajzi számú 

külterületi, névtelen utat Perem utcának nevezi el, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére. 

 
        Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                         a polgármester 
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         a humán szolgáltatási osztály vezetője 
        Határidő: 2018. október 29. 
  
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

közterületek elnevezésével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                   a jegyző 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a főépítészi, építésügyi, és környezetvédelmi osztály vezetője 
                   a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

554/2018. (X.18.) határozata 
TOP-6.3.3-16 „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című 

projekt megvalósításához szükséges projekt előkészítő tanulmány 
elkészítéséhez forrás biztosításáról 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a TOP-6.3.3-16 

„Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című Táborállás 
csapadékvíz elvezetése tárgyú projekt megvalósításához szükséges projekt 
előkészítő tanulmányt elkészítteti. 

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
rendeletének 5. melléklet 23.3. „TOP PROGRAMOK” dologi kiadások sora 
biztosít fedezetet 3.250.000,- Ft + ÁFA összegben.  

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2018. október 31. 
 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

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

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja  
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

555/2018. (X.18.) határozata 
a POWER H2020 projekthez követő partnerként való csatlakozásról 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata követő partnerként 
csatlakozik a POWER H2020 című projekthez. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező szándéknyilatkozat aláírására és projekt 
kapcsolattartójához történő eljuttatására. 

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

        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2018. október 26. 



61 

 

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, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Hingyi László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

556/2018. (X.18.) határozata 
tagi kölcsön biztosítására a DKKA Nonprofit Kft. részére  

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 45.000.000.- 

Ft, azaz Negyvenötmillió forint összegű tagi kölcsönt nyújt a DKKA-
Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság részére, a gazdasági társaság zavartalan működése érdekében. 

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

kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásáról szóló 5/2018. (II. 16.) önkormányzati 
rendelete Általános tartalék sor terhére biztosít azzal, hogy a kölcsön összegét 
2019. november 30-ig köteles az önkormányzat részére visszafizetni. 

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

pontban foglalt döntést az önkormányzat 2018. évi költségvetése 
módosításakor mindösszesen 45.000.000.- Ft értékben vegye figyelembe, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
kölcsönszerződés aláírására, valamint a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
                - a határozat végrehajtásában való 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 határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                   érkezésétől számított 8 napon belül 

      - a tagi kölcsönszerződés aláírására: 2018. október 31. 
 

 


