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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. január 17-ei nyílt ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  

 
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, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
1/2019. (I.17.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 

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

 
2.  Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 

foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati 
ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III.01.) 
önkormányzati rendelet módosítására  

 
5. Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és 

kialakításáról szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros 

Önkormányzata tulajdonában álló lakások, lakóépületek és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes szabályairól szóló 18/1994. (VI.29.) 
önkormányzati rendelt módosítására 

 
7. Javaslat a 3506 helyrajzi számú ingatlan átminősítésére és az önkormányzat 

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

 
8. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására 

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

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
 

10. Javaslat „Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek 
villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 
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11. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című projekthez 
kapcsolódó előleg biztosításáról a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit 
Kft. részére 

 
12. Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda belső medencéihez kapcsolódó fenék elszívás 

és oldal befúvás csővezetékek cseréjére   
                    
13. Javaslat Dunaújvárosi Piac tetőszerkezetének felújítási munkálataira 
 
14. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai alapító okiratának módosítására 
 

15. Javaslat Palotás József Gyermekek című szobrának áthelyezésére 
 

16. Javaslat a József Attila Könyvtár állományából elveszett, árát megtérített 
dokumentumok állományból való törlésére 
 

17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata területén működő 
fogászati alapellátás minőségének javítása érdekében fogászati kezelőegység 
vásárlásához történő hozzájárulásra, költségvetési fedezet biztosítására 

 
18. Javaslat a Carissa Sportegyesülettel, a 2400 Dunaújváros, Váci Mihály u. 9. szám 

alatti „Adománykuckó”helyiségre kötött bérleti szerződés meghosszabbítására 
 

19. Javaslat – a Dunaújvárosi Fabó Éva Sportuszoda felújításának ideje alatti 
időszakra – a Búvársuli Sportegyesület támogatására 

 
20. Javaslat kártérítés megfizetésére az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. részére 

 
21. Javaslat az 543/2018. (X.18.) határozat módosítására – Kavics-Ker Kft. 

területbérleti szerződése által bérelt terület külön helyrajzi számon történő 
feltüntetésére (dunaújvárosi 372/19 hrsz. “q” alrészlete) 

 
22. Javaslat az INNOPARK Nonprofit Kft. egyes feladatai, és az ahhoz kapcsolódó 

eszközök, valamint a human erőforrás DVG Zrt.-be történő átcsoportosítására 
 
23. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. (DSZSZ Kft.) 

ügyvezetője lemondása miatt új ügyvezető megválasztására, valamint az 
önkormányzat és a DSZSZ Kft. közötti tagi kölcsönszerződés módosítására 

 
24. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 
 
25. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi 

önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodás 3. módosítására 
 
26. Javaslat a Vasmű út belvárosi szakaszának felújítási tervével kapcsolatos 

döntések meghozatalára 
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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, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – biztosított és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2/2019. (I.17.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. január 17-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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 Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Szabó Zsolt) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

3/2019. (I.17.) határozata 
a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Ráczné Bodó Beáta 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 pontjait – mellette szavazott 
14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

4/2019. (I.17.) határozata 
a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. január 17-ei zárt ülés 
napirendi pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat a „Dunaújváros Sportjáért” díj adományozására 

 
2. Javaslat „A Fejér Megyei Önkormányzat Fekete János Díja” és „A Fejér Megyei 

Önkormányzat Dr. Berzsenyi Zoltán Díja” adományozására történő javaslattételre  
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

5/2019. (I.17.) határozata 
a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

6/2019. (I.17.) határozata 
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

polgármesteri határozatokról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés 
két ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az 
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót 
elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Beszercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
7/2019. (I.17.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

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

 
DunaújvárosMegyeiJogúVárosKözgyűlésének 

8/2019. (I.17.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. február 1. napjától az alábbiak 

szerint határozza meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását: 

 
Sorszám A B 

Funkciószám Tartalmi meghatározás 
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 
2. 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok 

igazgatási tevékenysége 
3. 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás 
4. 013110 A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása 
5. 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
6. 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 
7. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
8. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 
9. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
10. 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 
11. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
12. 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 

tevékenységek 
13. 016030 Állampolgársági ügyek 
14. 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
15. 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, lakosság 

felkészítése 
16. 031030 Közterület rendjének fenntartása 
17. 031060 Bűnmegelőzés 
18. 031070 Baleset-megelőzés 
19. 032020 Tűz- és katasztrófavédelemi tevékenység 
20. 032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 
21. 041140 Területfejlesztés igazgatása 
22. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
23. 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
24. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
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25. 041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához 
nyújtható támogatás 

26. 041236 Országos Közfoglalkozatási program 
27. 042180 Állat-egészségügy 
28. 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 
29. 045120 Út, autópálya építése 
30. 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
31. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
32. 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
33. 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
34. 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós 

rendszerek 
35. 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás 
36. 047120 Piac üzemeltetése 
37. 047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása 
38. 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
39. 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
40. 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 
41. 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek 

válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 
42. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 

begyűjtése, szállítása, átrakása 
43. 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
44. 052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása 
45. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
46. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
47. 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 
48. 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása 
49. 061010 Lakáspolitika igazgatása 
50. 062010 Településfejlesztés igazgatása 
51. 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
52. 063010 Vízügy igazgatása 
53. 063020 Víztermelés, kezelés, ellátás 
54. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, 

üzemeltetése 
55. 064010 Közvilágítás 
56. 066010 Zöldterület-kezelés 
57. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
58. 072111 Háziorvosi ellátás 
59. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
60. 072311 Fogorvosi alapellátás 
61. 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 
62. 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 
63. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
64. 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi 

ellátás 
65. 074052 Kábítószer-megelőzési programjai, tevékenységei 
66. 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 
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67. 076010 Egészségügy igazgatása 
68. 076061 Környezet-egészségügyi feladatok 
69. 076062 Település-egészségügyi feladatok 
70. 081010 Sportügyek igazgatása 
71. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, 

fejlesztése 
 

72. 081041 Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység és 
támogatása 

73. 081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és 
támogatása 

74. 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
75. 081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége 

és támogatása 
76. 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 

támogatása 
77. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
78. 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
79. 082010 Kultúra igazgatása 
80. 082020 Színházak tevékenysége 
81. 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 
82. 082044 Könyvtári szolgáltatások 
83. 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
84. 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 

tevékenység 
85. 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 

működtetése és megóvása 
86. 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 
87. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi értékek 

gondozása 
88. 082093 Közművelődés – egész éltre kiterjedő tanulás, amatőr 

művészetek 
89. 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
90. 083020 Könyvkiadás 
91. 083030 Egyéb kiadói tevékenység 
92. 083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása 
93. 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 
94. 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, 

érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal 
összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása 

95. 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 
96. 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, 

szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 
97. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 
98. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
99. 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési 

feladatok 
 



 

 

 

12 

 

100. 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti 
és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

101. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
102. 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának 

biztosítása 
103. 098010 Oktatás igazgatása 

 
104. 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési 

feladatai 
105. 101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása 
106. 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
107. 101222 Fogyatékos személyek támogató szolgáltatása 
108. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és 

életminőségét segítő programok, támogatások 
109. 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
110. 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
111. 102031 Idősek nappali ellátása 
112. 102032 Demens betegek nappali ellátása 
113. 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 
114. 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, 

munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet 
vagy alternatív napközbeni ellátás útján 

115. 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődésben történő 
ellátása 

116. 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

117. 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását 
biztosító intézményben 

118. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
119. 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 
120. 104043 Család- és gyermekjóléti Központ 
121. 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok 
122. 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
123. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
124. 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 
125. 107015 Hajléktalanok nappali ellátása 
126. 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 
127. 107052 Házi segítségnyújtás 
128. 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
129. 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 

programok 
130. 108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és 

fejlesztés 
131. 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

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

határozatot a törzskönyvi adatok módosítása érdekében a Magyar Államkincstár 
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Fejér Megyei Igazgatósága felé „Változás-bejelentés” kérelmezése céljából 
nyújtsa be. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           aljegyző 
                a személyügyi és működtetési osztályvezető 
Határidő: 2019. január 24. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – megalkotta az 1/2019. (I.18.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – megalkotta a 
2/2019. (I.18.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – megalkotta a 
3/2019. (I.18.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – megalkotta a 
4/2019. (I.18.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Nagy Zoltánné), távol lévő 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
9/2019. (I.17.) határozata 

a 3506. helyrajzi számú ingatlan átminősítéséről az önkormányzat 
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22) önkormányzati rendelet 

módosítása kapcsán 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező, Dunaújváros belterület 
3506 hrsz. alatt felvett– természetben 2400 Dunaújváros Pentelei Molnár János 
utca 18. szám „felülvizsgálat alatt” található – 515 m² területű „kivett lakóház, udvar” 
megnevezésű ingatlan vonatkozásában az ingatlannyilvántartási eljárásban a  
„kivett lakóház, udvar” megnevezés törlését kezdeményezi és „beépítetlen 
területté” történő átminősítését kérelmezi. 

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

közlésére, továbbá az ingatlan átminősítéséhez szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelésiosztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – megalkotta az 
5/2019. (I.18.) önkormányzati rendeletet. 
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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 2 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Cserna Gábor polgármester jelezte, hogy a szavazás eredményéhez még 
plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 13 igen szavazat, 
nem szavazott 1 fő, távol lévő 1 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
10/2019. (I.17.) határozata 

Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalásáról 
 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával megrendeli a 
Hétvezér út, Császár lejtő sor, valamint Császár tanyák utca szilárd útburkolattal 
történő tervezését a DVG Zrt.-től bruttó 5.461.000,- Ft keretösszeg erejéig. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. pont 

figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
megkötendő vállalkozási szerződés aláírására azzal, hogy a Városüzemeltetési és 
Beruházási Osztály teljesítésigazolását követően fizeti meg Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a szerződésben rögzített vállalkozási díjat a DVG Zrt.-nek 30 
napon belül. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és közgyűlési osztály vezetője 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:  a vállalkozási szerződés aláírására: 2019. február 28. 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet tervezése során 
5.461.000,- Ft összegben vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert, hogy 
jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről 
és a pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
      a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
      a jogi és közgyűlési osztály vezetője 

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

Határidő:  a 2019. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, 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, Cserni Béla), 
távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
11/2019. (I.17.) határozata 

„Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 603/2018. (XI.15.) határozatával 

támogatta a „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyban a 
2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás keretében 
történőközbeszerzési eljárás lefolytatását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően az 1. rész - közvilágítás - tekintetében megállapítja, hogy a CYEB 
Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 
Szentendre Szmolnyica Sétány 6/5.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) 
bekezdése alapján megfelelő. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően az 1. rész - közvilágítás - tekintetében megállapítja, hogy azNKM 
Áramszolgáltató Zrt. (6720 Szeged Klauzál Tér 9.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. 
§ (2) bekezdése alapján megfelelő. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően az 1. rész - közvilágítás - tekintetében megállapítja, hogy az MVM 
Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1031 
Budapest Szentendrei Út 207-209.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése 
alapján megfelelő. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően az 1. rész - közvilágítás - tekintetében megállapítja, hogy az E.ON 
Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest Váci Út 
17.)ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró 
ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel 
az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-
ben – foglaltaknak. 
 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően az 1. rész - közvilágítás - tekintetében megállapítja, hogy az ELMŰ-
ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest 
Váci út 72-74.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján megfelelő. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően az 1. rész - közvilágítás - tekintetében megállapítja, hogy a 
közbeszerzési eljárás eredményes. 
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8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt közbeszerzési 
eljárás 1. részére - közvilágítás – vonatkozóan, a benyújtott ajánlatok alapján az 
E. ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, 
Váci út 17.), mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági 
szervezetet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a 
kapcsolódó szerződés aláírására. A nyertes ajánlat összege nettó 17,47 ,- Ft/kWh 
+ Áfa. 

 
9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy 

a 8.) pontban szereplőkötelezettségvállalásra a fedezetet nettó 26.205.000,- Ft 
összegben a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
önkormányzati rendeletében biztosítani fogja.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

  a polgármester 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                   a közbeszerzési referensek 
  a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:   a szerződés aláírására 2019. január 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – 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), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Cserni 
Béla), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
12/2019. (I.17.) határozata 

„Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 603/2018. (XI.15.) határozatával 

támogatta a „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyban a 
2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás keretében 
történőközbeszerzési eljárás lefolytatását.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően a 2. részvonatkozásában - Önkormányzati ingatlanok energia-ellátása 
– megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredménytelen, figyelemmel a Kbt. 
75. § (2) bekezdés b) pontjára, miszerint a rendelkezésre álló anyagi fedezet 
összege (2.750.000,- Ft) nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés 
alapján legkedvezőbb ajánlatott tett ajánlattevővel (3.283.500,- Ft). 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

           a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a közbeszerzési referensek 
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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 2 fő (Barta Endre, Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
13/2019. (I.17.) határozata 

a „Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási 
helyek villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújváros önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek villamos energia beszerzése” 
tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását 
határozza el, és az alábbi három gazdasági szereplőt kéri fel árajánlat 
megtételére mindkét rész vonatkozásában a jelen határozat mellékletét 
képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a) Név: MVM Partner Energiakereskedelmi ZRT. 

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

 
b) Név: E.ON Energiakereskedelmi Kft. 

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

 
c) Név: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft 

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

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy 

az 1. pontban szereplő szolgáltatás megrendelés, mint kötelezettségvállalás 
fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019.-2021. 
évi költségvetéseiben összesen 5.800.000,- Ft +ÁFA összegben biztosítja.  
 

3. Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2.) pontban foglalt 
kötelezettségvállalást a 2019.-2021. évi költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe.  
 
Felelős:   - a költségvetés tervezéséért: 

                      a jegyző 
                - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                  a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a 2019., 2020., 2021. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 
1. pontban megjelölt gazdasági szereplők részére az ajánlattételi felhívások 
elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztüli megküldéséről 
gondoskodjon.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a közbeszerzési referensek  
Határidő: - az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2019. január 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), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

14/2019. (I.17.) határozata 
a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című projekthez          

kapcsolódó előleg biztosításáról a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai 
Nonprofit Kft. részére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződést 
kössön a TOP-6.9.2-16 “Helyi identitás és kohézió erősítése”címmel a 
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok 
Irányító Hatósága, mint támogató képviseltében eljáró Magyar Államkincstár 
Fejér Megyei Igazgatóságával, mint közreműködő szervezettel. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dunaújvárosi Kistérségi 
Turisztikai Nonprofit Kft. részére a TOP-6.9.2-16 “Helyi identitás és kohézió 
erősítése”címmel induló projekt projektmenedzser bérköltségei 
vonatkozásában legfeljebb 3 millió Ft előfinanszírozást biztosítson 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.évi költségvetés 5. 
mell.23. Pályázatok kiadásai sor terhére.  
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 
határozat 2. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés 
tervadatai alapján a költségvetési rendeletbe építse be, valamint utasítja a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

                   a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
               - a költségvetés tervezéséért: 
        a jegyző 
               - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  a 2019. évi költségvetés elfogadásának 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 2 fő (Barta Endre, Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
15/2019. (I.17.) határozata 

a Fabó Éva Sportuszoda  belső medencéihez kapcsolódó fenék elszívás és 
oldal befúvás csővezetékek cseréjére 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Fabó Éva 

Sportuszoda belső medencéihez kapcsolódó fenék elszívás és oldal befúvás 
csővezetékek cseréjével a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t (2400 
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) bízza meg nettó 14.475.634.- Ft + Áfa, bruttó 
18.384.055.- Ft összegben. 

 
2.) Az 1.) pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét a - későbbiekben 

elfogadásra kerülő - Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásainak szabályairól szóló  rendelet (továbbiakban: 
költségvetési rendelet) 7/b melléklet  „Sportcélok és feladatok” cím alatt„ a Fabó 
Éva Sportuszoda medence fúvókák cseréje”  elnevezésű  soron biztosítja. 

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

a határozat 1.) pontjában leírt feladat vonatkozásában a határozat mellékletét 
képező Vállalkozási szerződést a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel írja 
alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője   
Határidő: 2019. január 31. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet 
előkészítése  során vegye figyelembe. 

 
Felelős:   - a költségvetési rendelet előkészítésért: 
                a jegyző 
             - a költségvetési rendelet előkészítésében való közreműködésért: 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a 2019. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, 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 (Cserni Béla), 
távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

16/2019. (I.17.) határozata 
Javaslat Dunaújvárosi Piac tetőszerkezetének felújítási munkálataira 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város területén található Piac tetőszerkezetének 
felújítási munkálatainak kivitelezését bruttó 3.881.184,-Ft. összegben. 

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

Önkormányzata 2019. évi költségvetésében 7.b melléklet 6. Piac, vásári 
tevékenység alcím alatt „Piac tetőszerkezetének felújítási munkálatai” 
elnevezésű új soron biztosít fedezetet. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. 

pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város területén található Piac tetőszerkezetének 
felújítási munkálatainak kivitelezésére irányuló vállalkozási szerződés aláírására, 
továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
              a polgármester 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             a városüzemeltetési és beruházási osztály 
             a költségvetési és pénzügyi osztály 
Határidő: 2019. január 30. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2019. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
              a jegyző 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet tervezése 
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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), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

17/2019. (I.17.) 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: 657-3/2019. 

Módosító okirat 
Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai költségvetési szerv Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűléseáltal 
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 .../2019. (I.17.) határozatára figyelemmel – a 
következők szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 
 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
2 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
4 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 
5 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
6 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
7 102031 Idősek nappali ellátása 
8 102032 Demens betegek nappali ellátása 
9 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 
10 107052 Házi segítségnyújtás 
11 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” 

 
Jelen módosító okiratot 2019. január 1. 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. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester  
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2019. február 1. 

 
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. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2019. január 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), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
18/2019. (I.17.) határozata 

 Palotás József Gyermekek című szobrának áthelyezéséről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy Palotás József 
Gyermekek című szobrát a Dunaújvárosi Óvoda Pajtás u. 2. udvaráról az intézmény 
I. emeleti folyosójáról az Óvoda Lilla köz 1. alatti épületébe kell áthelyezni, a Magyar 
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. előterjesztéshez csatolt 
szakvéleményében leírtak szerint. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
         a polgármester 
       - a határozat közlésében való közreműködésért: 
         a humán szolgáltatási osztály vezetője 
         a határozat végrehajtásáért: a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2019. január 31. 
       - a határozat végrehajtására: 2019. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, 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 (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

19/2019. (I.17.) határozata 
 a József Attila Könyvtár állományából elveszett, árát megtérített 

dokumentumok állományból való törléséről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a József Attila 
Könyvtár töröljön a könyvtár állományából 20 db elveszett dokumentumot, amelyek a 
határozat mellékletét képező, 3/2018 Törlési Jegyzéken szerepelnek, és amelyeknek 
árát a kölcsönvevők pénzben már megtérítették. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
         a polgármester 
       - a határozat közlésében való közreműködésért: 
         a humán szolgáltatási osztály vezetője 
         a határozat végrehajtásáért: a József Attila Könyvtár vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2019. január 31. 
       - a határozat végrehajtására: 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), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
20/2019. (I.17.) határozata 

DMJV Önkormányzata területén működő fogászati alapellátás minőségének 
javítása érdekében fogászati kezelőegység vásárlásához történő 

hozzájárulásra, költségvetési fedezet biztosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DMJV Önkormányzata területén 

működő fogászati alapellátás minőségének javítása érdekében 1 db fogászati 
kezelőegység vásárlásához és telepítéséhez a 2019. költségvetési évben 6 millió 
forint fedezetet biztosít. 

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

a beszerzés és telepítés érdekében – a közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati rendeletek és szabályzatok 
előírásainak figyelembe vételével – a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

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

meghatározott kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés végrehajtása során 
vegye figyelembe. 

 
Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért, szerződés aláírásáért:  
                   polgármester 
                 - a költségvetés előkészítéséért:  
                    jegyző 
                 - a költségvetés előkészítésében való közreműködésre:  
                   költségvetési pénzügyi osztályvezető 
Határidő: - a fedezet biztosítására:  

                       a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásának időpontja  
                     - a beszerzésre, telepítésre: 2019. június 25. 
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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), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
21/2019. (I.17.) határozata  

a Carissa Sportegyesülettel, a 2400 Dunaújváros, Váci Mihály u. 9. szám alatti 
„Adománykuckó” helyiségre kötött bérleti szerződés meghosszabbításáról 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: 
Önkormányzat) kizárólagos tulajdonát képező 2400 Dunaújvárosi, Váci Mihály u. 9. 
szám alatt található, dunaújvárosi 451/31/B/83 hrsz.-ú, 78 m2 nagyságú helyiséget 
a Carissa Sportegyesület (továbbiakban: Sportegyesület) (2400 Dunaújváros, 
Derkovits u. 2. III./2.) béreli 1000,-Ft/hó bérleti díjért. A Sportegyesület a hivatkozott 
helyiségben szociális szolgáltatást, társadalmi és közösségi tevékenységet végez. 
Az ingatlan fenntartásának rezsi költségeit az önkormányzat átvállalja az 
Sportegyesülettől és megfizeti a szolgáltatók részére. 

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

hivatkozott bérleti szerződés lejárati idejét 2019. december 31. napjáig 
meghosszabbítja, változatlan bérleti díj alkalmazása mellett azzal, hogy a 
Sportegyesület 12 havi bérleti díjat egyösszegben, azaz bruttó 12.000,-Ft-ot tárgyév 
június 30. napjáig számla ellenében köteles megfizetni az önkormányzat részére.  

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

összege, azaz 110.500,-Ft/hó támogatásnak minősül, és ezen tényt a támogatás 
összegszerűségével egyetemben DMJV Önkormányzata zárszámadásában és 
illetékes szervei útján közzé köteles tenni a szerződés törvény által meghatározott 
tartalmával egyetemben. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat mellékletét képező módosított bérleti szerződés aláírására.  
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                   megküldést követő 8 napon belül 

                     - a bérleti szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését 
                       követő 30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 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), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros MegyeiJogúVárosKözgyűlésének 
22/2019. (I.17.)határozata 

a Búvársuli Sportegyesület úszó szakosztályának támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata – a Fabó Éva Sportuszoda 
felújításának ideje alatt – a Búvársuli Sportegyesület úszó szakosztálya részére 
ingyenes belépést és pályahasználatot biztosít az edzések megtartására a 
Dunaújvárosi Élményfürdőbe. 

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

Dunaújváros, Móricz Zs. u. 10/c.) részére 2019. január 01. napjától 2019. július 31. 
napjáig bruttó 2.401.560,- Ft, azaz bruttó Kettőmillió-négyszázegyezer-
ötszázhatvan forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Dunaújvárosi 
Élményfürdőn kívüli, különösen az Iváncsai Tanuszodában tartandó edzések 
miatti indokolt többletköltségek finanszírozására (pályabérlés, utazási költségek 
stb.) a 2019. évi költségvetés terhére. 

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

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

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 

  - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
        a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                      a céltámogatási szerződés aláírására: az európai uniós források      
                      felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata 
                      eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a 

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

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

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetés tervezésekor 2.401.560,- Ft összegben 
vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
              - a költségvetés módosításáért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
              - a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Barta Endre képviselő módosító indítványát – 
mellette szavazott 4 fő (Barta Endre, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), 
ellene szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Izsák Máté), tartózkodott 8 fő (Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Pintér Attila, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – nem fogadta el 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

23/2019. (I.17.)határozata  
Barta Endre módosító indítványáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatta Barta Endre 
képviselőazon módosító indítványát, mely szerint az Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt. részére a határozati javaslatban meghatározott 
kártérítési összeg egyharmada kerüljön kifizetésre. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő 
(Barta Endre), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
24/2019. (I.17.)határozata  

az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. részére kártérítés megfizetéséről  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy az 
Élményfürdő-komplexum üzemeltetése megkezdésekor a közüzemi számlák a 
szolgáltatási-koncessziós szerződésben rögzítettektől eltérően - várható kötbér 
fizetési kötelezettség miatt  - nem kerültek átírásra az Élményfürdő üzemeltetője, 
az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. (4025 Debrecen, Simonffy i. 17-19.) 
nevére, ezáltal az E.ON Energiakereskedelmi Kft. 2018. június, július és 
augusztus havi számláin vevőként az Önkormányzat és fizetőként az Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt. szerepel, mely számla alapján a társaság nem 
jogosult az Áfa visszaigénylésére és a nettó összeg költségként történő 
elszámolására. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az Uniszol-

Létesítménygazdálkodási Zrt. kártérítési igényét elfogadja és az 1. pontban 
hivatkozott számlák áfa tartalmát, mindösszesen 5.741.595,-Ft-ot kártérítés 
jogcímen számla ellenében, külön megállapodás nélkül, jelen határozat alapján 
megfizet a társaság részére.  

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

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor 
vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás 
teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019.évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

25/2019. (I.17.) határozata 
az 543/2018. (X.18.) határozat módosítására - Kavics-Ker Kft. területbérleti 
szerződése által bérelt terület külön helyrajzi számon történő feltüntetése 

(dunaújvárosi 372/19 hrsz. „q” alrészlete) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 543/2018. (X.18.) határozatot az 
alábbiak szerint módosítja: 
„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 8.313 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 jelen határozat mellékleteként csatolt 
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: 2019. január 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 
1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
26/2019. (I.17.) határozata 

az INNOPARK Nonprofit Kft. egyes feladatai, és az ahhoz kapcsolódó eszközök, 
valamint a humán erőforrás DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-be történő 

átcsoportosításáról 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az érintett gazdasági 

társaságok kizárólagos tulajdonosa úgy határoz, hogy az INNOPARK Nkft. által 
ellátott feladatok közül a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére 2019. 
április 1-jei hatállyal kerülnek átadásra az alábbi feladatok: 
a.) az INNOPARK Nkft. 8/10 eszmei hányadú tulajdonát képező Dunaújváros, 
2976/8/A hrsz. alatt felvett „Inkubátorház” megnevezésű ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése; 
b.) az 1.a.) pontban hivatkozott ingatlan 2/10 eszmei hányadú, önkormányzati 
tulajdonrész  bérbeadása, üzemeltetése, ezt meghaladóan az önkormányzat 
tulajdonban álló egyéb ingatlanok, földterületek bérbeadása, üzemeltetése; 
c).zöldterület gazdálkodás feladatok; 
d.) önkormányzati forrásból biztosított munkahelyteremtő beruházásokra 
vonatkozó pályázatok lebonyolítása. 
 

2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a feladatátadó INNOPARK 
Nkft.-t és a feladatátvállaló DVG Zrt.-t, hogy az 1.) pontban meghatározott 
feladatok átadás-átvételéről 2019. január 31-ig, 2019. április 1-jei hatállyal 
kössék meg az általuk előkészített szerződést, különösen az alábbi tartalommal: 
- a szerződés mellékletét képezze az  átadott feladatok ellátásához szükséges 
ingóságleltár, az ingatlanok átvételére vonatkozó jegyzőkönyv, a közüzemi 
mérőórák állásait tartalmazóan, mely közüzemi szolgáltatások díját a DVG Zrt. 
viseli; 
-  az INNOPARKNkft. által kötött bérleti szerződések átadásra kerülnek a feladat 
átadás-átvételi szerződés megkötésekor az annak mellékletét képező összesítő 
jegyzék szerint, melyeket a DVG Zrt. a bérbeadó személyében történő változás 
miatt a bérleti díj fizetésére vonatkozóan, és esetlegesen a bérleti díj 
aktualizálása vonatkozásában a bérlőkkel megköt, módosít, rendelkezik arról, 
hogy a 2019. március 31-ét követően az INNOPARKNkft. számlájára utalt, az 
átadott feladatok ellátásából származó bevételt, bérleti díjat az INNOPARKNkft. 8 
napon belül a  DVG Zrt. számlájára átutalja, a DVG Zrt. valamennyi szerződött 
partnert értesítés a szerződés átruházás tényéről; 
- a feladat átadás-átvételi szerződésen alapuló feladatátvétel időpontjában – a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény VI. fejezetének 36-41.§-ában 
szabályozott „a munkáltató személyében bekövetkező változások” rendelkezései 
alapján  – azINNOPARK Nkft.-től átkerül a DVG Zrt. állományába 2019. április 1-
től 1 fő operátor menedzser, 1 fő műszaki referens és 1 fő technikai személyzet 
(takarítónő). 
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3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a feladatátadó INNOPARK 
Nkft.-t és a feladatátvállaló DVG Zrt.-t, hogy az INNOPARK Nkft.  1.a) pontban 
hivatkozott, saját tulajdonú ingatlan, és ingóságok, tárgyi eszközök DVG Zrt. 
részére történő bérbeadására és üzemeltetésére vonatkozó szerződést kösse 
meg, azzal, hogy évi bruttó 4.000.000-Ft, azaz négymillió forint megfizetésére 
köteles  a DVG Zrt. az INNOPARK Nkft. -nek. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester 
             az INNOPARK Nonprofit Kft. ügyvezetője 
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 
           - a határozat végrehajtásának előkészítéséért: 
             a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a szerződés(ek) megkötésére: 2019. január 31-ig 

 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az INNOPARK Nkft. Alapító Okiratát 

az alábbiak szerint módosítja: 
-  V. pontot és 
- VIII. pontjában a “Mellékszolgáltatások: DMJV Önkormányzata a dunaújvárosi 
2976 hrsz.-ú 4 448 m2 területű, valamint a 3 331 hrsz.-ú 9 995 m2 területű 
ingatlanok ingyenes használati jogát a társaság fennállásának időtartamára 
biztosítja a társaság részére. A mellékszolgáltatást nem, vagy a nem megfelelő 
módon teljesítő tagok kötbér fizetésére kötelezettek.” részt törli. A közgyűlés 
felhatalmazza a polgármestert a jelen pont szerinti alapító okirat módosítás 
aláírására. 

 
5.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az INNOPARK Nkft. jogelődje és az 

önkormányzat között 2000. szeptember 5-én létrejött megállapodás INNOPARK 
Nonprofit Kft. által előkészített közös megegyezéssel, 2019. március 31-i hatállyal 
történő megszüntetéséről határoz, melynek aláírására felhatalmazza a 
polgármestert és utasítja az INNOPARK Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester 
             az INNOPARK Nonprofit Kft. ügyvezetője 
           - a határozat végrehajtásának előkészítéséért: 
             a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: az alapító okirat módosítására, szerződés megszüntetésére 2019. 
                január 31-ig 

 
6.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az INNOPARK Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjét és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatóját, 
hogy a munkáltató személyében bekövetkező változáshoz fűződő speciális 
szabályokat rögzítő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján 
szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat tegyék meg azzal, hogy a hivatkozott 
jogszabály rendelkezései alapján az „operátor menedzser”, a „műszaki referens” 
és a „takarítónő” munkakört ellátó munkavállaló 2019. április 1. napjával, a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-hez történő átvételére kerüljön sor. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester 
             az INNOPARK Nonprofit Kft. ügyvezetője 
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 
           - a határozat végrehajtásának előkészítéséért: 
             a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: 2019. március 31. 

 
7.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az INNOPARK Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjét, hogy1 fő program menedzser foglalkoztatási jogviszonya 
megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtételére 2019. január 31-ig. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester 
             az INNOPARK Nonprofit Kft. ügyvezetője 
           - a határozat végrehajtásának előkészítéséért: 
             a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetéséhez szükséges 
                intézkedések megtételére 2019. január 31-ig 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 1 fő (Szabó 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

27/2019. (I.17.) határozata 
a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) ügyvezetője 

megválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Lángi Gábor, a Dunaújvárosi 

Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) vezető tisztségviselőjének a lemondását 2018. 
január 25. napjától elfogadja és 2019. január 26. napjától a társaság elleni 
felszámolási eljárás jogerőre emelkedéséig, de legkésőbb 2020. március 31. 
napjáig Gilicze Józsefet választja meg a társaság új ügyvezetőjének, bruttó 
100.000.- Ft megbízási díj mellett. 

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

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

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
            a polgármester 
           - a határozat végrehajtásának előkészítéséért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8 napon belül 

           - a megbízási szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                      számított 15 napon belül 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
28/2019. (I.17.) határozata 

az önkormányzat és a DSZSZ Kft. közötti tagi kölcsönszerződés módosítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DSZSZ Kft. között 2019. január 7. napján 
létrejött tagi kölcsönszerződés 2. és 5. pontját a határozat mellékletét képező 
szerződésmódosításban foglaltak szerint módosítja. 

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

közlésére és felhatalmazza a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás 
aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
             a polgármester  
            - a határozat végrehajtásának előkészítéséért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra való 
     megérkezését követő nyolc napon belül 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
29/2019. (I.17.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi munkájáról 
szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Jegyzőjének beszámolóját Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 2018. évi tevékenységéről a határozat mellékletét képező   
beszámoló szerint. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
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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), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
30/2019. (I.17.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
helyi nemzetiségi önkormányzatok között fennálló együttműködési           

megállapodás 3. módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a helyi nemzetiségi önkormányzatok között 2015. február 2-
án létrejött együttműködési megállapodás 3. módosításához hozzájárul. 

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

határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás 3. módosítását az 
Önkormányzat nevében írja alá, egyben felkéri a határozat közlésére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a személyügyi és működtetési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2019. január 25. 

                      - a megállapodás aláírására: 2019. január 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

31/2019. (I.17.) határozata 
Vasmű út belvárosi szakaszának felújítási tervével kapcsolatos döntések 

meghozataláról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt. bruttó 
20.320.000,-Ft összegű árajánlatát útfelújítás tervének elkészítéséreaVasmű 
útbelvárosiszakasza vonatkozásában és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt-vel írja alá. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezetője 
Határidő: - a szerződés aláírására: 2019. február 1. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű út részleges felújításának 

tervezéséhez szükséges fedezetet a 2019. évi költségvetésről és végrehajtásának 
szabályairól szóló önkormányzati  rendelet 5. melléklet/ TOP- előkészítő, 
megalapozó tevékenységek/ dologi előirányzat sorából történő átcsoportosítás 
útján biztosítja, új soron bruttó 20.320.000,- Ft összegben. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetésében 
szerepeltesse, valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                   a jegyző 
                 - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                 - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére:  
                   a szerződés aláírásával egy időben 
 

 


