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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. március 21-ei nyílt 
ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a FMKH Dunaújvárosi Járási 
Hivatalának új épülete környezetében parkolóhelyek kivitelezésére és az építési 
munkákkal összefüggő szerződések elfogadására” című előterjesztést a nyílt ülés 
tárgysorozatába – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – felvette és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

100/2019. (III.21.) határozata 
„Javaslat a FMKH Dunaújvárosi Járási Hivatalának új épülete környezetében 

parkolóhelyek kivitelezésére és az építési munkákkal összefüggő szerződések 
elfogadására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 

tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. március 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a FMKH Dunaújvárosi Járási Hivatalának új 
épülete környezetében parkolóhelyek kivitelezésére és az építési munkákkal 
összefüggő szerződések elfogadására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 65. 
napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros, szelektív hulladékgyűjtő 
állomások térfelügyeleti kamerákkal való felügyeletére gazdasági szereplő 
kiválasztására” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István) – felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

101/2019. (III.21.) határozata 
„Javaslat Dunaújváros, szelektív hulladékgyűjtő állomások térfelügyeleti 
kamerákkal való felügyeletére gazdasági szereplő kiválasztására” című 

előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. március 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros, szelektív hulladékgyűjtő 
állomások térfelügyeleti kamerákkal való felügyeletére gazdasági szereplő 
kiválasztására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 66. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat út és járdatakarítási feladatok 
elvégzéséhez lassú jármű és tartozékainak beszerzésére és átadására a DVG Zrt. 
részére” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) 
– felvettte és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
102/2019. (III.21.) határozata 

„Javaslat út és járdatakarítási feladatok elvégzéséhez lassú jármű és 
tartozékainak beszerzésére és átadására a DVG Zrt. részére” című előterjesztés 

sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. március 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat út és járdatakarítási feladatok elvégzéséhez 
lassú jármű és tartozékainak beszerzésére és átadására a DVG Zrt. részére” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 67. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat erdőfenntartási, erdészeti munkák 
elvégzéséhez mezőgazdasági gépek beszerzésére és átadására a DVG Zrt. részére” 
című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) 
– felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

103/2019. (III.21.) határozata 
„Javaslat erdőfenntartási, erdészeti munkák elvégzéséhez mezőgazdasági 
gépek beszerzésére és átadására a DVG Zrt. részére” című előterjesztés 

sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. március 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat erdőfenntartási, erdészeti munkák 
elvégzéséhez mezőgazdasági gépek beszerzésére és átadására a DVG Zrt. részére” 
című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 68. napirendjeként felvette. 



5 

 

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, 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, Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
104/2019. (III.21.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 

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

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

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

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről 
szóló 22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a településkép 

védelméről szóló 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletének módosítására 
 
7. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. 

Irodaház Kft. között, a „Vasmű út belvárosi szakaszának felújításának” 
megvalósításához szükséges projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó 
szerződés megkötésére 

 
8. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között, 

a „Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” című projekt tárgyában a 
műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó szerződés megkötésére 
               

9. Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 
kapcsolatos döntések meghozatalára és az Óbuda Kft.-vel megkötött vállalkozási 
szerződés 1. számú módosítására 

 
10. Javaslat az MVP keretében a Fabó Éva Sportuszoda felújítása projekt 

kivitelezésére vonatkozó szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosítására 
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11. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DVG Zrt. között, a 
Modern Városok Programhoz kapcsolódó, a nyilvánosság biztosítására vonatkozó 
szolgáltatások teljesítésére kiterjedő megbízási szerződések megkötéséről szóló 
579/2018. (XI.15.) közgyűlési határozat módosítására  

 
12. Javaslat a Világörökségi helyszínek fejlesztése című projekt engedélyezési 

terveinek felülvizsgálata és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában beérkezett 
ajánlatok elbírálására 
 

13. Javaslat a Duna-parti Kilátó körüli terület és partfal tereprendezési munkáira 
 
14. Javaslat új közterületi padok megrendelésére 

 
15. Javaslat Dunaújváros területén járda, út és lépcső felújítási, vízelvezetés 

megoldási, buszöböl felújítási munkálataira 
                             

16. Javaslat a Lajos király körút 9-11. előtti parkoló bővítés közterület alakítási 
tervének jóváhagyására és a parkoló egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek 
elkészítésére 

 
17. Javaslat 2019. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények 

és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 
 

18. Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez 
többletforrás biztosítására 

 
19. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához 

szükséges konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés 
megkötésére a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel 

 
20. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási keretszerződés – 2019. április-december hónap – megkötésére 
 
21. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város sportlétesítményei részére történő 

víztakarékos eszközök beszerzésére és telepítésére 
                     

22. Javaslat ESMA Reklám Zrt.-vel megkötendő villamos energia fogyasztás 
elszámolásával kapcsolatos megállapodásról 

 
23. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város partvédelmi rendszer felszíni 

vízelvezető létesítményeinek helyreállítására  
 
24. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2018. január 1. – 2018. december 

31. közötti időszak ténylegesen felmerült működési költség és a 808/2017. 
(XII.14.) határozatában jóváhagyott összeg különbözetének megtérítésére 
 

25. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézmény-átszervezési javaslatának 
véleményezésére 
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26. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézmény-átszervezési javaslatának 
véleményezésére (Széchenyi István Kollégium) 

 
27. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet vissza nem térítendő 

támogatás iránti kérelmének elbírálására 
 
28. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros fül-orr-gégészet 

kezelőegység beszerzésének támogatásáról szóló kérelmének elfogadására 
 
29. Javaslat a dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos támogatási kérelmének 

elbírálására 
 
30. Javaslat a dr. Székely Krisztina fogorvos támogatási kérelmének elbírálására 
 
31. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 9. számú fogorvosi 

körzet átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem elbírálásáról és feladatellátási 
szerződés megkötéséről szóló 697/2018. (XII.13.) számú határozata hatályon 
kívül helyezésére 

 
32. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2018. évi tevékenységének 

értékelésére, az intézmény beszámolójának elfogadására 
 
33. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadására 
 

34. Javaslat a Bartók színházban új álláshely engedélyezésére 
 
35. Javaslat a 2018. évi közművelődési pályázaton nyújtott egyes alapítványi 

támogatások elszámolási határidejének, és a támogatási szerződések 
módosítására 

 
36. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 18/2019. (I.17.) Palotás 

József Gyermekek című szobrának áthelyezéséről szóló határozatának 
visszavonására 

 
37. Javaslat a Vasas Táncegyüttes támogatására és szerződéskötésre a Vasas 

Táncegyüttes Alapítvánnyal 
 
38. Javaslat a DUDIK Fesztivál támogatására és megbízási szerződés megkötésére a 

DVG Zrt.-vel 
 
39. Javaslat a Rockmaraton Fesztivál megrendezésére és támogatására 
 
40. Javaslat a 2019. évi „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” támogatására 
 
41. Javaslat a DVG Zrt. által szervezett Jazz Klub 2019. évi támogatására 
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42. Javaslat a Városvédők Újtelepért Egyesület részére, a 2400 Dunaújváros, Jókai u. 
19. szám alatti – korábban gondnoki lakásként hasznosított – 109 m2 alapterületű 
iskola megnevezésű helyiség, városrészi közösségi célra történő, ingyenes 
használatba adására 

 
43. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Dunaújvárosi 

Egyetem és a Mozicentrum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között 
megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára 

 
44. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatallal fennálló bérleti és használati 

szerződések felmondásának elfogadására 
 
45. Javaslat a DV N Zrt. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására 

és vezérigazgató és könyvvizsgáló személyének választására 
 
46. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának, vezető 

tisztségviselő és könyvvizsgáló megválasztására 
 
47. Javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. év helyi 

közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó elszámolás és a 2018. évi 
tevékenységről szóló beszámoló elfogadására 

 
48. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 

közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás elfogadására 
 
49. Javaslat az Élményfürdő-komplexum szolgáltatási koncessziós szerződés és az 

ingyenes, illetve kedvezményes használatát biztosító támogatási szerződések, 
megállapodás lejárati idejének meghosszabbítására 

 
50. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 552/2018. (X.18.) 

határozata a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi 
üzemeltetéséhez szükséges döntés meghozataláról 2. pontja módosítására 

 
51. Javaslat CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosítására az Energo-Viterm Kft. részére 
 
52. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. és az önkormányzat között 

fennálló üzemeltetési és őrzési szerződés módosítására 
 
53. Javaslat a volt „Vidámparki” Sporttelep öltöző épület és műfüves futballpályák 

kerítésének felújítására 
 
54. Javaslat a Pentelei Waldorf Általános Iskola épületének ereszcsatorna cseréjére 
 
55. Javaslat a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány által a Pentelei Waldorf 

Általános Iskola felújítására fordított költségek bérleti díjba történő beszámítására 
 
56. Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosítására (Baranyai Invest Zrt. kérelme) 

 



9 

 

57. Javaslat a sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására – 2019. évre 
 

58. Javaslat a “Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal a 2018. 
évre megkötött támogatási szerződés módosítására               

 
59. Javaslat a “Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal kötendő 

támogatási szerződés megkötésére 
 
60. Javaslat az önkormányzati honlap üzemeltetésére, az ajánlattevői kör 

meghatározására, valamint a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó, ajánlatkérés és 
szerződés tervezetének véleményezésére 

 
61. Javaslat „Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek 

villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 

 
62. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzatának 1. 
számú módosítására 

 
63. Javaslat a 2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak 

választása során a lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló 
bizottságok póttagjainak megválasztására 

 
64. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi 

Programjának elfogadására 
 

65. Javaslat a FMKH Dunaújvárosi Járási Hivatalának új épülete környezetében 
parkolóhelyek kivitelezésére és az építési munkákkal összefüggő szerződések 
elfogadására 

 
66. Javaslat Dunaújváros, szelektív hulladékgyűjtő állomások térfelügyeleti 

kamerákkal való felügyeletére gazdasági szereplő kiválasztására 
 
67. Javaslat út és járdatakarítási feladatok elvégzéséhez lassú jármű és tartozékainak 

beszerzésére és átadására a DVG Zrt. részére 
 
68. Javaslat erdőfenntartási, erdészeti munkák elvégzéséhez mezőgazdasági gépek 

beszerzésére és átadására a DVG Zrt. 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, Cserni 
Béla, 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, Gombos István) – biztosított és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

105/2019. (III.21.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. március 21-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

106/2019. (III.21.) határozata 
a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 



12 

 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat az EHEP Nyrt. törvényes működésének 
helyreállításával kapcsolatos tagi kölcsön kérelem tárgyalására” című napirendet a 
zárt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – levette és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

107/2019. (III.21.) határozata 
a zárt ülés meghívója szerinti 2. napirendi pont levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. március 21-ei zárt ülésének 
meghívó szerinti 2. napirendi pontját, mely „Javaslat az EHEP Nyrt. törvényes 
működésének helyreállításával kapcsolatos tagi kölcsön kérelem tárgyalására” 
levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

108/2019. (III.21.) határozata 
a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. március 21-ei zárt ülés 
napirendi pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
Javaslat a 2019. évi „Dunaújváros Közbiztonságáért” díj adományozására 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

109/2019. (III.21.) határozata 
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

polgármesteri határozatokról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés 
két ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az 
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót 
elfogadta. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Pintér Attila), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

110/2019. (III.21.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 

elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István) 
– megalkotta a 11/2019. (III.22.) önkormányzati rendeletet. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István) – megalkotta a 
12/2019. (III.22.) önkormányzati rendeletet. 



18 

 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István) – megalkotta a 
13/2019. (III.22.) önkormányzati rendeletet. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Nagy 
Zoltánné, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos 
István) – megalkotta a 14/2019. (III. 22.) önkormányzati rendeletet. 
 
(A szavazás után Nagy Zoltánné képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 10 
igen szavazat, nem szavazott 2 fő, távol lévő 3 fő.) 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Nagy Zoltánné képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 12 
igen szavazat, távol lévő 3 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
111/2019. (III.21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház 
Kft. között, a “Vasmű út belvárosi szakaszának felújításának” 

megvalósításához szükséges projektmenedzseri feladatok ellátására 
vonatkozó szerződés megkötéséről 

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

út belvárosi szakaszának út- és járdafelújítása, a gyalogos zóna közvilágítás-
fejlesztésével" című projekt tárgyában Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel Megbízási Szerződést 
kössön. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Vasmű út belvárosi 
szakaszának út- és járdafelújítása, a gyalogos zóna közvilágítás-fejlesztésével" 
című projekt tárgyában kötendő, projektmenedzseri feladatok ellátására 
irányuló Megbízási Szerződésben rögzített megbízási díj összesen bruttó 
26.670.000 Ft megbízási díjat állapítsanak meg, 2019. december 31-ig terjedő 
időszakra. Erre az összegre a forrás Dunaújváros Megyei Jogú Város „Vasmű 
út felújítása” elnevezésű alszámláján biztosított.  

 

3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
határozat 1. számú mellékletét képező Megbízási Szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 

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

                 - a határozat közléséért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  2019. április 30. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

112/2019. (III.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között, a 

„Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” című projekt tárgyában a 
műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó szerződés megkötéséről. 

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

„Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” című projekt tárgyában 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a DVG Zrt.-vel Vállalkozási 
Szerződést kössön. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Vidámpark, illetve a 
vidámparki terület fejlesztése” című projekt tárgyában kötendő, műszaki 
tartalom megvalósítására irányuló Vállalkozási Szerződésben rögzített 
vállalkozási díj összesen bruttó 396.628.219 Ft megbízási díjat állapítsanak 
meg 2019. december 31-ig terjedő időszakra. Erre az összegre a 2019. évi 
költségvetésben biztosít forrást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a 7.a/22.5.8. MVP Vidámpark fejlesztés beruházás elnevezésű 
soron.  

 

3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
határozat 1. számú mellékletét képező Vállalkozási Szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 

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

                 - a határozat közléséért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  2019. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

113/2019. (III.21.) határozata 
a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos 

döntések meghozatalára és az Óbuda Kft.-vel megkötött Vállalkozási Szerződés 
1. számú módosítására 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja azt a 

célt, hogy a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósítása a 
Kormány 1088/2019. (III.5.) kormányhatározata alapján történjen. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a 

határozat melléklete szerinti tartalommal a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és az Óbuda Építész Stúdió Kft. között „Dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia fejlesztési program keretében bővítendő, felújítandó és 
korszerűsítendő Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Sportcsarnokának 
generáltervező tevékenysége” tárgyában 2018.05.09.-én létrejött vállalkozási 
szerződés 1. számú módosítását és egyben felhatalmazza a polgármestert a 
szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - határozat közlésére: 2019. március 28. 

      - szerződésmódosítás aláírására: 2019. április 05. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
114/2019. (III.21.) határozata 

az MVP keretében a Fabó Éva Sportuszoda felújítása projekt kivitelezésére 
vonatkozó szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosításáról 

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

Sportuszoda felújításához kapcsolódó pótmunkák elvégzését bruttó 
93.771.830,- Ft összegben biztosítja. 

 
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) rendeletének 5.b melléklet, 
24. Felhalmozási tartalék 24.5 Sportuszoda, Dózsa Mozi Centrum fejlesztési 
tartaléka sorról a 7.a. 22.5.4 MVP Fabó Éva Sportuszoda fejlesztés sorra 
történő átcsoportosítás útján nettó 75.017.464,- Ft +ÁFA, mindösszesen bruttó 
93.771.830,- Ft összegben biztosított.  

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

Irodaház Kft.-t, hogy jelen határozat 1. pontjában szereplő feladat 
vonatkozásában a közbeszerzési eljárás eredményeként a HUNÉP Universal 
Zrt. és HC Építő Kft. konzorciummal megkötött vállalkozási szerződés 1. számú 
módosítását készítse elő, és a módosításhoz szükséges valamennyi 
intézkedést tegye meg.  

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

határozat 1. pontjában vállalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés 
soron követő módosítása során vegye figyelembe. 

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

  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
- a költségvetés módosításáért: 
  a jegyző 
- a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
115/2019. (III.21.) határozata 

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

szóló 579/2018. (XI.15.) közgyűlési határozat módosításáról 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a  Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata és DVG Zrt. között, a Modern Városok Programhoz 
kapcsolódó, a nyilvánosság biztosítására vonatkozó szolgáltatások teljesítésére 
kiterjedő megbízási szerződések  megkötéséről szóló 579/2018. (XI.15.) 
közgyűlési határozatát a következők szerint módosítja: 

 
„1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyilvánosság biztosítására 
vonatkozó szolgáltatások teljesítésére az alábbi Megbízási Szerződéseket 
megkösse a DVG Zrt-vel: 
 
- PR szerződés Szalki-sziget DMJVÖ-DVG in house (2.sz. melléklet) 
- PR szerződés Uszoda DMJVÖ-DVG in house (3.sz. melléklet) 
- PR szerződés Vidámpark DMJVÖ-DVG in house (4.sz. melléklet) 
- PR szerződés Víziközmű DMJVÖ-DVG in house (5.sz. melléklet) 

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

kifizetésére: 
 

SZERZŐDÉS KÖLTSÉGVETÉSI SOR 

1. PR szerződés Szalki-sziget DMJVÖ-DVG in 
house 

7.a/23.17. MVP Szalki-sziget 
rekreációs célú fejlesztése 

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

3. PR szerződés Vidámpark DMJVÖ-DVG in 
house 

7.a/23.18. MVP Volt vidámpark 
funkcióváltó fejlesztése 

4. PR szerződés Víziközmű DMJVÖ-DVG in 
house 

7.a/23.10. MVP A városi víziközmű 
hálózat fejlesztése  

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

hogy az 1. pontban megnevezett Megbízási Szerződéseket aláírja. 
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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: 2018.11.30.” 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
116/2019. (III.21.) határozata 

a Világörökségi helyszínek fejlesztése című projekt engedélyezési terveinek 
felülvizsgálata és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában beérkezett ajánlatok 

elbírálásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „Világörökségi helyszínek 
fejlesztése című projekt Intercisa Castrum műemléki és tájrekonstrukció, 
látogatóközpont és római kőtár engedélyezési tervének felülvizsgálata és kiviteli 
tervének elkészítése” tárgyában beérkezett ajánlatok alapján nyertes 
ajánlattevőként az alábbi ajánlattevőt jelöli meg: 
C.S.Ő. Építésziroda Kft., képviselő: dr. Kondor Tamás, székhely: 7625 Pécs, 
Alkotmány u. 40/b  
Ajánlattételében rögzített ajánlati ár: 14.900.000,- Ft + 27% áfa 

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

1. pontban szereplő feladat ellátására vállalkozási szerződést kössön az 1. 
pontban szereplő ajánlattevővel. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

    - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. április 15. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő ( Szabó 
Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

117/2019. (III.21.) határozata 
a Duna-parti Kilátó körüli terület és partfal tereprendezési munkáira 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Duna-parti 

Kilátó körüli terület és partfal tereprendezési munkái elvégzésével a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) bízza 
meg nettó 14.921.330.- Ft + Áfa, bruttó 18.950.089.- Ft összegben. 

 
2.)  Az 1.) pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásainak szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) rendelet 5. melléklet 3.” 
Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás” cím alatt szereplő, 3. „dologi kiadások” 
elnevezésű során biztosított. 

 
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. április 05. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

118/2019. (III.21.) határozata 
új közterületi padok megrendelésére 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 

gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22) önkormányzati rendelet VII. 
fejezet 40. § (4) bekezdés alapján eljárva – az alábbi határozatot hozza: 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt-től 

megrendeli 213 db Urban T6K-V típusú karfás és 15 db Európa típusú 
közterületi pad beszerzését bruttó 19.978.650,-Ft értékben. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban meghatározott 213 

darab Urban T6K-V típusú karfás és 15 db Európa típusú közterületi pad 
beszerzését a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-től rendeli meg, az 
árajánlatban foglalt egységárak figyelembe vételével, amelyre a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 7.a. 
számú melléklet – „2. Városüzemeltetés” „2.4. Közterületi padok telepítése, 
cseréje” – szakfeladat során a beszerzéshez szükséges fedezet biztosított. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 3. pont figyelembevételével előkészített beszerzési szerződést a DVG 
Zrt-vel írja alá. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. április 5. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

119/2019. (III.21.) határozata 
Dunaújváros területén járda, út és lépcső felújítási, vízelvezetés megoldási, 

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

területén járda, út és lépcső felújítási, vízelvezetés megoldási, buszöböl 
felújítási munkáit (Ady E. u. páros oldalán lévő aszfalt burkolatú járda felújítása 
térkő burkolattal, Barackos utca felújítása zúzottkő burkolattal, Bercsényi M. u. 
buszmegállónál a megsüllyedt aszfalt burkolatú járda helyreállítása, Berzsenyi 
Dániel utca felújítása zúzottkő burkolattal, Bocskai I. u. 22–34. szám előtti 
terméskő lépcső felújítása térkő burkolattal, Csónakházhoz vezető lépcső 
felújítása, Eötvös J. u. és Deák F. u. közötti aszfalt burkolatú összekötő járdák 
felújítása aszfalt burkolattal, Hajnal u. 3. melletti erodált beton burkolatú járda 
felújítása térkő burkolattal, Lemezalakító előtti vegyes burkolatú parkoló 
felújítása zúzottkő burkolattal, Magyar út – „Százlábú híd” alatti terület 
vízelvezetés megoldása, Magyar út – „Százlábú híd” melletti buszmegálló 
vízelvezetésének javítása és burkolat felújítása, Magyar út 37. előtti 
vízelvezetés megoldása újra szintezéssel és járdák akadálymentesítése, 
Öreghegyi út 7–13. szám közötti vegyes burkolatú út felújítása térkő burkolattal, 
Pentelei M. J. u. 2-4 szám előtti aszfalt burkolatú út felújítása térkő burkolattal, 
Római krt. – Váci M. u. sarkán lévő vízelvezetés javítása, Szabadság u. 44–46. 
közötti járda felújítása a pince beázása miatt, Szórád M. út 44. számmal 
szembeni térkő burkolatú buszöböl felújítása térkő burkolattal, Temető utcai 
aknafedlapok javítása, Újmajori dűlő felújítása zúzottkő burkolattal, Városréti 
utca felújítása zúzottkő burkolattal, Vasmű út 10–12. szám mögötti megsüllyedt 
aszfalt burkolatú út helyreállítása, Zrínyi M. u. 25. szám melletti szervizút 
vízelvezetésének megoldása vonalmenti víznyelő beépítésével) bruttó 
186.046.581,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

E. u. páros oldalán lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal 
fedezetét bruttó 19.922.698,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 5.b. mellékletében „24.2. Nem nevesített városüzemeltetési és 
városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 
Barackos utca felújítása zúzottkő burkolattal fedezetét bruttó 19.061.126,- Ft 
összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a „2. 
Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő „2.9. Barackos út zúzottköves 
felújítása” sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 

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

Bercsényi M. u. buszmegállónál a megsüllyedt aszfalt burkolatú járda 
helyreállítása fedezetét bruttó 1.440.863,- Ft összegben Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 5.b. mellékletében „24.2. Nem nevesített 
városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról 
átcsoportosítással biztosítja. 

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

Berzsenyi Dániel utca felújítása zúzottkő burkolattal fedezetét bruttó 
10.658.094,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.b. mellékletében a „2. Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt 
szereplő „2.1. Berzsenyi Dániel út zúzottköves felújítása” sorában jóváhagyott 
előirányzat biztosítja. 

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

Bocskai I. u. 22–34. szám előtti terméskő lépcső felújítása térkő burkolattal 
fedezetét bruttó 6.719.449,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 5.b. mellékletében „24.2. Nem nevesített városüzemeltetési és 
városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Csónakházhoz vezető lépcső felújítása fedezetét bruttó 19.686.407,- Ft 
összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a „2. 
Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő „2.5. Csónakházhoz vezető 
lépcső felújítása” sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 

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

Eötvös J. u. és Deák F. u. közötti aszfalt burkolatú összekötő járdák felújítása 
aszfalt burkolattal fedezetét bruttó 11.824.293,- Ft összegben Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 5.b. mellékletében „24.2. Nem nevesített 
városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról 
átcsoportosítással biztosítja. 
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9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 
Hajnal u. 3. melletti erodált beton burkolatú járda felújítása térkő burkolattal 
fedezetét bruttó 4.444.529,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.b. mellékletében a „2. Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt 
szereplő „2.1. Berzsenyi Dániel út zúzottköves felújítása” szakfeladat soráról 
átcsoportosítással biztosítja. 

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

Lemezalakító előtti vegyes burkolatú parkoló felújítása zúzottkő burkolattal 
fedezetét bruttó 4.997.389,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.b. mellékletében a „2. Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt 
szereplő „2.10. BVM előtti vegyes burkolatú járda felújítása mart aszfalttal” 
sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 

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

Magyar út – „Százlábú híd” alatti terület vízelvezetés megoldása fedezetét 
bruttó 4.878.700,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.a. mellékletében a „3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás” alcím alatt 
szereplő „3.2. Magyar út Százlábú híd alatti terület vízelvezetés megoldása” 
sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 

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

Magyar út – „Százlábú híd” melletti buszmegálló vízelvezetésének javítása és 
burkolat felújítása fedezetét bruttó 2.368.027,- Ft összegben Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a „2. Városüzemeltetési feladatok” 
alcím alatt szereplő „2.8. Városréti út zúzottköves felújítása” szakfeladat soráról 
átcsoportosítással biztosítja. 

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

Magyar út 37. előtti vízelvezetés megoldása újra szintezéssel és járdák 
akadálymentesítése fedezetét bruttó 2.175.476,- Ft összegben Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 7.a. mellékletében a „3. Vízgazdálkodás és 
vízkárelhárítás” alcím alatt szereplő „3.4. Magyar út 37. előtti vízelvezetés 
megoldása” sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 

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

Öreghegyi út 7–13. szám közötti vegyes burkolatú út felújítása térkő burkolattal 
fedezetét bruttó 11.267.479,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
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rendelet) 5.b. mellékletében „24.2. Nem nevesített városüzemeltetési és 
városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Pentelei M. J. u. 2-4 szám előtti aszfalt burkolatú út felújítása térkő burkolattal 
fedezetét bruttó 8.053.421,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 5.b. mellékletében „24.2. Nem nevesített városüzemeltetési és 
városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Római krt. – Váci M. u. sarkán lévő vízelvezetés javítása fedezetét bruttó 
1.464.206,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. 
(II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a 
„2. Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő „2.7. Újmajori dűlő 
felújítása zúzottkő burkolattal” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Szabadság u. 44–46. közötti járda felújítása a pince beázása miatt fedezetét 
bruttó 1.429.294,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.b. mellékletében a „2. Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt 
szereplő „2.1. Berzsenyi Dániel út zúzottköves felújítása” szakfeladat soráról 
átcsoportosítással biztosítja. 

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

Szórád M. út 44. számmal szembeni térkő burkolatú buszöböl felújítása térkő 
burkolattal bruttó 16.724.852,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.b. mellékletében a „1. Városfejlesztés- és rendezés” alcím alatt 
szereplő „1.5. Buszöblök felújítása” sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 

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

Temető utcai aknafedlapok javítása fedezetét bruttó 5.758.809,- Ft összegben 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a „2. 
Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő „2.4. Temető u. aknafedlapok 
javítása” sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 

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

Újmajori dűlő felújítása zúzottkő burkolattal fedezetét bruttó 16.198.279,- Ft 
összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a „2. 
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Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő „2.7. Újmajori dűlő felújítása 
zúzottkő burkolattal” sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 

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

Városréti utca felújítása zúzottkő burkolattal fedezetét bruttó 15.147.632,- Ft 
összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a „2. 
Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő „2.8. Városréti út zúzottköves 
felújítása” sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 

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

Vasmű út 10–12. szám mögötti megsüllyedt aszfalt burkolatú út helyreállítása 
fedezetét bruttó 1.919.538,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.b. mellékletében a „2. Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt 
szereplő „2.6. Vasmű út 10–12. sz. mögötti megsüllyedt út helyreállítása” 
sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 

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

Zrínyi M. u. 25. szám melletti szervizút vízelvezetésének megoldása vonalmenti 
víznyelő beépítésével fedezetét bruttó 634.020,- Ft összegben Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 7.a. mellékletében a „3. Vízgazdálkodás és 
vízkárelhárítás” alcím alatt szereplő „3.1. Zrínyi M. u. 25. sz. melletti szervizút 
vízelvezetés megoldása” sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 

 
24. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. március 29. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze 
el. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                    a jegyző 
                     - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                       közreműködésért: 
                       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                     - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
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                       a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: - a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
                - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2019. március 29. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Nagy Zoltánné képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 12 
igen szavazat, távol lévő 3 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
120/2019. (III.21.) határozata 

a Lajos Király körút 9-11. előtti parkoló bővítés közterület alakítási tervének 
elfogadásáról és a parkoló egyesített engedélyezési és kiviteli tervének 

elkészítéséről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Lajos Király körút 9-11. előtti 

parkoló bővítésének Tímár Gábor tervező által 2018. 10. 12-ei dátummal 
készített közterület alakítási tervét jóváhagyja. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Lajos Király 

körút 9-11. előtti parkoló bővítésének egyesített engedélyezési és kiviteli tervét 
és az engedélyezési eljárások lefolytatását bruttó 1.234.440,- Ft összegért a 
DVG Zrt-től megrendeli. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2.) pontban meghatározott Lajos 

Király körút 9-11. előtti parkoló bővítésének egyesített engedélyezési és kiviteli 
terveinek elkészítése, és az engedélyezési eljárások lefolytatása feladatra a 
fedezetet bruttó 1.234.440,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 5.b. mellékletének „Nem nevesített városüzemeltetési és 
városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 2. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést a DVG 
Zrt-vel írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2019. április 5. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. 

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a jegyző 
              - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                közreműködésért: 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Nagy Zoltánné képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 12 
igen szavazat, távol lévő 3 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
121/2019. (III.21.) határozata 

2019. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és 
kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 

 
1.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. számú mellékletét 

képező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási keretszerződést, bruttó 
79.586.399,- Ft összegben megköti a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DMJV 

közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására bruttó 79.586.399,- Ft-ot 
hagy jóvá, mely kötelezettségvállalás fedezetét a 6/2019. (II. 15.) Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 5. melléklet - „4. 
Környezet-egészségügy” „3. dologi kiadások” - szakfeladaton biztosítja. 

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

hogy a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel az 1. pontban jóváhagyott 
keretszerződést írja alá.  

  
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. március 29. 
 

4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendők elvégzéséről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: a szerződés aláírásával egyidejűleg 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Nagy Zoltánné képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 12 
igen szavazat, távol lévő 3 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

122/2019. (III.21.) határozata 
a DUNANETT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez 

többletforrás biztosítására 
 
1.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. számú mellékletét 

képező vállalkozási keretszerződést, bruttó 18.187.671,- Ft összegben megköti 
a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 

közigazgatási területén végzett lomtalanítási feladatok ellátásához szükséges 
bruttó 18.187.671,- Ft-ot hagy jóvá, mely kötelezettségvállalás fedezete a 
6/2019. (II. 15.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
5. melléklet - „4. Környezet-egészségügy” „3. dologi kiadások” - szakfeladaton 
biztosít 1.819.000,- Ft-ot, a fennmaradó 16.368.671,- Ft-ot a 7/a melléklet 22. 
Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai cím 22.5.6. 
„Élményfürdő fűtési meleg víz kiépítése önerő” elnevezésű sorról 
átcsoportosítás útján biztosítja.  

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

hogy a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel az 1. pontban jóváhagyott vállalkozási 
keretszerződést írja alá.  

  
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. március 29. 

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

gondoskodjon a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendők elvégzéséről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: a szerződés aláírásával egyidejűleg 
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5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2.) 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Cserni Béla, 
Hingyi László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Iván László, Nagy Zoltánné, 
Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Nagy Zoltánné képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 10 
igen szavazat, nem szavazott 2 fő, távol lévő 3 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
123/2019. (III.21.) határozata 

DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához szükséges 
konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés megkötésére 

a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási területén 

végzett közfeladatokhoz szükséges konténer és zsák biztosítására 2019. 
április-december hónapokra bruttó 15.000.000,- Ft összegben a DUNANETT 
Nonprofit Kft.-vel a határozat mellékletét képező keretszerződést köt. 

  
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DMJV 

közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához tartozó konténerek és 
zsákok biztosítására 15.000.000,- Ft-ot hagy jóvá, mely kötelezettségvállalás 
fedezetét a 6/2019. (II.15.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet 5. melléklet - „4. Környezet-egészségügy” „3. dologi 
kiadások” - szakfeladaton biztosítja. 

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

hogy a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel a 2019. április-december hónapra szóló, 
a határozat mellékletét képező szolgáltatási keretszerződést aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. március 29. 

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

gondoskodjon a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendők elvégzéséről. 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

124/2019. (III.21.) határozata 
DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási szerződés -2019. április-december hónap- megkötéséről 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási 

területén végzett közfeladatok 2019. április-december hónapban történő 
ellátására bruttó 1.151.109.099 Ft összegben a DVG Zrt.-vel a határozat 
mellékletét képező szolgáltatási keretszerződést köt. 

 
2.)  A szerződés I. (Erdőfenntartás, erdészeti munkák), II (Parkfenntartás, városi 

parkok zöldterületek fenntartása), X. (köztéri műtárgyak és berendezések 
karbantartása), XI. (Köztéri játszóeszközök karbantartása), XIII. (Ünnepi 
zászlózás), XIV. (Út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása), XV. 
(Közúti tartozékok karbantartása), XVI. (Hidak karbantartása buszmegállók 
üvegezése), XXII. (Dr. Molnár László emlékpark fenntartási munkái), XXIV. 
(Sportpályák berendezéseinek javítása, pótlása), XXV. (Védmű 
zöldterületeinek gondozása, fenntartása, telephely üzemeltetés) sorokat 
érintő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 6/2019(II.15) költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló rendelet 5. mellékletének 2. számú Városüzemeltetés alcím alatt 
szereplő 3. dologi kiadások előirányzat soron 921.043.976 Ft biztosított. 

 
3.)  A szerződés XVII. (Közkifolyók üzemeltetése), XXVI. (Partvédelmi 

feladatok), XXVII. (Zárt és nyitott elválasztott rendszerű csapadék csatornák 
javítása, karbantartása) sorokat érintő kötelezettségvállalásra Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 6/2019. (II.15) költségvetéséről és 
annak végrehajtásáról szóló rendelet 5. mellékletének a 3. számú 
Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás alcím alatt szereplő 3. dologi kiadások 
előirányzat során 86.518.015 Ft biztosított. 

 
4.)  A szerződés III (Hó és síkosság mentesítés), IV. (Közterületek tisztán 

tartása, kézi út és járdatisztítás), VII. (Köztéri hulladékgyűjtő edények 
karbantartása, pótlása), VIII. (Egyéb köztisztasági feladatok, szemét 
konténerbe rakodása), XX. (Utak pormentesítése), XXIII. (Közúti baleset 
utáni takarítás) sorokat érintő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 6/2019(II.15) költségvetéséről és annak 
végrehajtásáról szóló rendelet 5. mellékletének a 4. számú Környezet-
egészségügy alcím alatt szereplő dologi kiadások előirányzat soron 
biztosított 119.670.249 Ft, a 7/a melléklet 4. Környezet-egészségügy cím 
4.1 Hulladékgyűjtő edények cseréje elnevezésű soron biztosít 7.000.000 Ft-
ot, míg a a 7/a melléklet 4. Környezet-egészségügy cím 4.1 Hulladékgyűjtő 
edények cseréje elnevezésű sorról 3.000.000 Ft, az 5. mellékletének 2. 
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számú Városüzemeltetés alcím alatt szereplő 3. dologi kiadások előirányzat 
sorról 10.564.106 Ft, a 5. mellékletének a 3. számú Vízgazdálkodás és 
vízkárelhárítás alcím alatt szereplő 3. dologi kiadások előirányzat sorról 
4.312.753 Ft átcsoportosítás útján biztosítja. 

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

hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal 2019. április-december hónapra szóló szolgáltatási 
keretszerződést aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Határidő: 2019. március 29. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2-4. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2019. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe, 
valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendőket végezze el. 

 
Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 
                   a jegyző 
                 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
                 - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének 
                   előkészítéséért: 
                   a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: - a 2019. évi költségvetés módosítása 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

125/2019. (III.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város sportlétesítményei részére történő 

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

Dunaújváros, Megyei Jogú Város sportlétesítményei részére történő 
víztakarékossági eszközök beszerzését és telepítését, bruttó 1.862.074,- Ft 
összegben a Vízinnovációs Kft.-től (2040 Budaörs, Templom tér 19).  

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

Önkormányzata 
A víztakarékossági eszközök beszerzésének és telepítésének fedezete DMJV 
Önkormányzata 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2019. (II.15.) rendelet 7/a melléklet 13. Sport célok és feladatok 13.4 sorának 
Víztakarékos eszközök felszerelése önkormányzati tulajdonú épületekben 
elnevezésű során bruttó 1.862.074,- Ft fedezetet biztosít.  

 

3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 
1. pont figyelembevételével előkészített a Dunaújváros sportlétesítményei 
részére történő víztakarékossági eszközök beszerzésére irányuló vállalkozási 
szerződés aláírására a Vízinnovációs Kft.-vel (2040 Budaörs, Templom tér 19.) 
továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály 
      a költségvetési és pénzügyi osztály 
Határidő: a vállalkozási szerződés aláírására: 2019. április 05. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

126/2019. (III.21.) határozata 
ESMA Reklám Zrt.-vel megkötendő villamos energia fogyasztás 

elszámolásával kapcsolatos megállapodásról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az ESMA Reklám Zrt.-vel a 
Dunaújváros közvilágítási célú kandelábereken elhelyezett reklámcélú eszközök 
áramfogyasztásának elszámolására megkötendő megállapodást és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy azt írja alá. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: a megállapodás aláírására: 2019. március 29. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

127/2019. (III.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város partvédelmi rendszer felszíni vízelvezető 

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

Dunaújváros, partvédelmi rendszer felszíni vízelvezető létesítményeinek 
helyreállításának munkálatait, bruttó 50.000.000,- Ft összegben.  

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

Önkormányzata 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2019. (II.15.) rendelet 5.b melléklet, 23 működési tartalékok cím, „általános 
tartalék” sorról bruttó 30.000.000,- Ft  és az 5.b melléklet 24. felhalmozási 
tartalék cím 24 „intézményi felújítási tartalék” sorról bruttó 20.000.000,- Ft 
átcsoportosítással a 7.b melléklet 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás alcím 
alatt „partvédelmi rendszer felszíni vízelvezető létesítményeinek 
helyreállítására” létrehozott új soron biztosított. 

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

1. pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt.-vel a partvédelmi rendszer felszíni vízelvezető létesítményeinek 
helyreállítására 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: a vállalkozási szerződés aláírására: 2019. április 04. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2019. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye 
figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
             - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, 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, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

128/2019. (III.21.) határozata 
a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2018. január 1. -  2018. december 31. 

közötti időszak ténylegesen felmerült működési költség és a 808/2017. (XII.14.) 
határozatában jóváhagyott összeg különbözetének megtérítésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy a Dunaújvárosi 

Partvédelmi Vállalat részére a 2018. évi működési költségek biztosítására 
szolgáló különbözetet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata térítse 
meg bruttó 1.458.000,- Ft, azaz egymillió-négyszázötvennyolcezer forint 
összegben. 

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

Önkormányzata 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2019. (II.15.) rendelet 5. Mellékletének 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás 
elnevezésű 3-as dologi kiadások során fedezetet biztosít. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 

1. pont figyelembevételével előkészített, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalt 
2018. évi működési költségei különbözetének megtérítésére irányuló 
megállapodás 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. április 04. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 
1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

129/2019. (III.21.) határozata 
a Dunaújvárosi Tankerületi Központ 

intézmény-átszervezési javaslatának véleményezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Dunaújvárosi 
Tankerületi Központ Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskolára vonatkozó 
átszervezési javaslatával (a maximális tanulólétszám 500 főben történő 
megállapítása).  

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

közlésére. 
 

      Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
              a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a humán szolgáltatási osztály vezetője 
     Határidő: a határozat közlésére: 2019. március 28. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

130/2019. (III.21.) határozata 
a Dunaújvárosi Tankerületi Központ 

intézmény-átszervezési javaslatának véleményezéséről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Dunaújvárosi 

Tankerületi Központ Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium 
Tagintézményére vonatkozó átszervezési javaslatával (a maximális 
tanulólétszám 85 főben történő megállapítása).  

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

közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2019. március 28. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

131/2019. (III.21.) határozata 
a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet 

vissza nem térítendő támogatás iránti kérelmének elbírálásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szent Pantaleon Kórház – 
Rendelőintézet Dunaújváros részére 77.286.657.- Ft, azaz hetvenhétmillió-
kétszáznyolcvanhatezer-hatszázötvenhét forint összegű vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a kórház dunaújvárosi központi telephelyén megvalósuló 
„Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” projekt megvalósulásának 
hozzájárulásához a határozat melléklete szerinti támogatási szerződésben 
meghatározott feltételekkel. 

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelet 5b. melléklet általános tartalék során fedezetet biztosít. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet 
Dunaújváros intézménnyel a támogatási 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 a Miniszterelnökség által működtetett 
Támogatásokat Vizsgáló Iroda 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, valamint 
intézkedjen a szerződés kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a 
pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
              a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a humán szolgáltatási osztály vezetője 
                 - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2019. március 29.  
     - a szerződés aláírására: a Miniszterelnökség által működtetett 
                  Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata 
                  eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 nap 
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     - a szerződés nyilvántartásba vételére: az aláírást követő 5 nap 
     - a pénzügyi teljesítésre: a szerződés aláírását követő 15 nap  
 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

    
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                          a polgármester 
                        - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                          a humán szolgáltatási osztály vezetője 
                          a költségvetés módosításáért: 
                          a jegyző 
                        - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

 Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                 időpontja 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
132/2019. (III.21.) határozata 

a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros fül- orr- gégészeti 
kezelőegység megvásárlásáról szóló kérelmének támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szent Pantaleon Kórház-

Rendelőintézet Dunaújváros részére 1.010.068,- Ft, azaz Egymillió-tízezer-
hatvannyolc Forint vissza nem térítendő támogatást biztosít fül- orr- gégészeti 
kezelőegység megvásárlásához a 2019. évi költségvetés terhére. 
 

2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2019. (II.15.) önkormányzati 
rendelete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 5b mellékletének 23.3 
„pénzeszköz átadások tartaléka” során szereplő összeg terhére kerül sor.  
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 
határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. 
pontban meghatározott döntés alapján a Szent Pantaleon Kórház-
Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel az előkészített céltámogatási 
szerződést írja alá, továbbá jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről a 
szerződés aláírásától számított 15 napon belül. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: - a határozat közlésére:  2019. március 28. 
                          - a szerződés aláírására: 2019. április 5. 

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

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
2019. évi költségvetési rendelet módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 

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

Határidő: 2019. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

133/2019. (III.21.) határozata 
a dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos által benyújtott, 

albérleti díj kiegészítése iránti kérelem elbírálásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Kosztándi-Molnár Arnold 
egyéni vállalkozó fogorvos (székhelye: 2422 Mezőfalva, Semmelweis utca 1.) 
részére bérleti díj kiegészítésként havi 60.000,- Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást nyújt mindaddig, amíg lakhatását bérleményben oldja 
meg, de legfeljebb a feladatellátási szerződés hatálybalépését követő hat évig 
azzal, hogy dr. Kosztándi-Molnár Arnold az albérleti szerződést köteles 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához benyújtani. 

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

fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 11. Egészségügyi alcím Dologi kiadások 
sorról az Egyéb kiadások sor javára történő átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
      Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester 
                       - a végrehajtásban való közreműködésért: a jegyző 
                       - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester 

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

Határidő: a szerződés aláírására: 2019. április 12. 
 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 
határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: polgármester 

              - végrehajtásban való közreműködésért: humán szolgáltatási 
                         osztályvezető 

Határidő: 2019. március 29. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 8 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Nagy Zoltánné), nem szavazott 
3 fő (Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
134/2019. (III.21.) határozata 

dr. Székely Krisztina fogorvos támogatási kérelmének elbírálásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Székely és Társai Fogorvosi 
Betéti Társaság részére önkormányzati tulajdonú rendelőt biztosít a 
dunaújvárosi 15. számú fogorvosi körzetbe tartozó ellátottak részére, az Alkotás 
u. 7. szám alatti rendelő-komplexumban. 

 
       Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: polgármester 
                        - végrehajtásban való közreműködésért: humán szolgáltatási 
                          osztályvezető 
 Határidő:  a kiválasztott helyiség felújítását követően azonnal, 
                          a rendelőfelújításra kiírt TOP 6.6.1. pályázat megvalósulásakor 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 

határozat közlésére. 
 

Felelős:  - a határozat közléséért: polgármester 
              - végrehajtásban való közreműködésért: humán szolgáltatási 
                         osztályvezető 

Határidő:  2019. március 29. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 10 fő (Cserni Béla, 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, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

135/2019. (III.21.) határozata 
dr. Székely Krisztina fogorvos támogatási kérelmének elbírálásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Székely Krisztina a Székely és 

Társai Fogorvosi Betéti Társaság képviselője (székhelye: 2400 Dunaújváros, 
Patak köz 6.) részére havi 100.000,- Ft összegű vissza nem térítendő 
támogatást nyújt 2019. április hónaptól 2019. december 31. napjáig, vagy 
legfeljebb addig az időpontig, amíg Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a közfinanszírozott ellátáshoz önkormányzati tulajdonú 
rendelőt nem biztosít. Dr. Székely Krisztina a beruházáshoz felvett hitelről szóló 
szerződést köteles Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához 
benyújtani. 

 
2. Az 1. pontban jelölt összeg fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata a DMJV Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 
tervezésekor nem biztosította, de az összeg rendelkezésre áll az 5. melléklet 
11. Egészségügyi alcím Egyéb kiadások soron. 

      
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Székely és Társai Fogorvosi Betéti Társasággal a jelen határozat 
mellékletét képező támogatási szerződést kösse meg.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester 

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

Határidő: a szerződés aláírására: 2019. április 12. 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete soron 
következő módosításakor az 1. pontban jelzett kötelezettségvállalást vegye 
figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a jegyző 

             - végrehajtásban való közreműködésért: a költségvetési és pénzügyi   
                         osztályvezető  

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása 
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5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 
határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: polgármester 

              - végrehajtásban való közreműködésért: humán szolgáltatási 
                          osztályvezető 

Határidő:  2019. március 29. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

136/2019. (III.21.) határozata 

Dunaújváros MJV Közgyűlésének a 9. számú fogorvosi körzet átvételéhez 
igényelt támogatás iránti kérelem elbírálásáról és feladatellátási szerződés 

megkötéséről szóló 697/2018. (XII.13.) számú határozata 
hatályon kívül helyezéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9. számú fogorvosi körzet 

átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem elbírálásáról és feladatellátási 
szerződés megkötéséről szóló 697/2018. (XII.13.) számú határozatát hatályon 
kívül helyezi azzal, hogy a hatályvesztés időpontja 2019. március 21. 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklet 11. Egészségügyi alcím Egyéb kiadások sorról dr. Pavel Andrei Emil 
ötmillió forint összegű praxisvásárlási összegét a Dologi kiadások sorra 
átcsoportosítja. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester       
                  - a végrehajtásban való közreműködésért: a jegyző 

                  - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 

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

megküldésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester       
              - a végrehajtásban való közreműködésért:  
                humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: 2019. április 5. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

137/2019. (III.21.) határozata 
az Egészségmegőrzési Központ 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztés 

mellékletét képező beszámolót az Egészségmegőrzési Központ 2018. évi 
tevékenységéről. 

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

határozatot küldje meg az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
részére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: polgármester 
               - a végrehajtásában való közreműködésért:  
                 humán szolgáltatási osztályvezető  
Határidő: 2019. április 5. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

138/2019. (III.21.) határozata 
a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyar 

Mentőszolgálat Alapítvány Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 4. szám alatt 
található Hajléktalan Ellátó Centrumban 2018. évben végzett munkájáról szóló 
részletes szakmai beszámolóját megismerte és elfogadja. 

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

határozatot küldje meg a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriuma 
elnökének. 

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

                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2019. március 29. 



59 

 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Barta Endre képviselő javaslatát – mellette 
szavazott 5 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), 
ellene szavazott 1 fő (Izsák Máté), tartózkodott 6 fő (Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), távol 
lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István) – nem fogadta el és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
139/2019. (III.21.) határozata 

Barta Endre képviselő javaslatáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a Bartók színházban új 
álláshely engedélyezésére” című előterjesztés „A” változatú határozati javaslatát nem 
fogadta el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásárért: 
                a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Pintér Attila), távol 
lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
140/2019. (III.21.) határozata 

a Bartók Színházban új álláshely engedélyezéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bartók Kamaraszínház és 

Művészetek Háza engedélyezett létszámát 1 fővel növeli az alábbiak szerint: 
 

1 fő szervező álláshelyet létesít 2019. április 1. napjától.  
 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. április 1-jétől a 
fenntartásában lévő Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza (2400 
Dunaújváros, Bartók tér 1.) intézmény engedélyezett létszámát 35 fő 
létszámban állapítja meg. 

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

feladat végrehajtása vonatkozásában a Bartók Kamaraszínház és Művészetek 
Háza intézmény 2019. évi költségvetésében az intézményfinanszírozás 
összegét az alábbiak szerint módosítja: 

 A személyi juttatások előirányzatát 2.046.400,- forinttal, a járulék előirányzatát 
455.200,- forinttal megemeli. Az összeg Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. b melléklet „Általános tartalék” 
sora terhére kerül elszámolásra. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő:  a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
           időpontja 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Bartók Kamaraszínház 

és Művészetek Háza igazgatóját, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntésnek 
megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

          a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza vezetője 
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Határidő: 2019. október 31. 
 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
igazgatója részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

          a polgármester       
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2019. április 1. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

141/2019. (III.21.) határozata 
a Muzsikáló Fiatalok Alapítvány részére kóruskoncertre nyújtott támogatás 

felhasználási határideje, valamint a támogatási szerződés módosításáról  
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 200/2018. 
(IV.19.) határozata alapján a Muzsikáló Fiatalok Alapítvánnyal 2018. május 4-én 
megkötött támogatási szerződés 

 5.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
 „5.2. A támogatás felhasználásának  
  kezdő időpontja: a támogatásról szóló döntés időpontja 
  véghatárideje: 2019. március 8.” 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2019. március 29. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 2 fő (Nagy Zoltánné, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserna Gábor, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
142/2019. (III.21.) határozata 

a Modern Művészetért Közalapítvány részére „Otthon jó” címmel Dr. Kaszás 
Tamás, Dr. Keserue Zsolt és Várnai Gyula kiállítására nyújtott támogatás 
elszámolási határideje, valamint a támogatási szerződés módosításáról  

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 200/2018. 

(IV.19.) határozata alapján a Modern Művészetért Közalapítvánnyal 2018. 
május 4-én megkötött támogatási szerződés 

 a.) 5.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
 „5.2. A támogatás felhasználásának  
 kezdő időpontja: a támogatásról szóló döntés időpontja 
  véghatárideje: 2019. október 30.” 
 
      b.) a szerződés 6.4. pontja utolsó mondatában a határidő 2019. november 15-

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2019. március 29. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
143/2019. (III.21.) határozata 

a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére „Ragyogj kékben” - autizmus 
világnapja programra nyújtott támogatás elszámolási határideje, valamint a 

támogatási szerződés módosításáról  
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 200/2018. 
(IV.19.) határozata alapján a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal 2018. május 
4-én megkötött támogatási szerződés 

 a.) 5.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
 „5.2. A támogatás felhasználásának  
 kezdő időpontja: a támogatásról szóló döntés időpontja 

véghatárideje: 2019. április 12.” 
 
      b.) a szerződés 6.4. pontja utolsó mondatában a határidő 2019. április 23-ára 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2019. március 29. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
144/2019. (III.21.) határozata 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 18/2019. (I.17.) Palotás 
József Gyermekek című szobrának áthelyezéséről szóló határozatának 

visszavonására 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy Palotás József 
Gyermekek című szobrának áthelyezéséről szóló 18/2019. (I.17.) határozatát 
visszavonja. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
     - a határozat közlésében való közreműködésért: 
       a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2019. április 2. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

145/2019. (III.21.) határozata  
a Vasas Táncegyüttes támogatásáról, és szerződéskötésről 

a Vasas Táncegyüttes Alapítvánnyal  
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi költségvetésről és 

annak végrehajtásáról szóló rendelete 5.a. mellékletében „Kulturális, oktatási és 
ifjúsági feladatok” címszó alatt 9.19 előirányzatként szereplő: „MMK Nonprofit 
Kft. Vasas Néptáncegyüttes támogatása” szövegrészt „Vasas Táncegyüttes 
Alapítvány” szövegrészre módosítja, egyúttal a Közgyűlés a hivatkozott 
költségvetési előirányzat terhére 4.000.000 Ft támogatást nyújt a Vasas 
Táncegyüttes Alapítvány részére, amely a táncegyüttes táboraira, fellépésekre, 
és fesztiváli részvételre fordítandó. 

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

pontban elhatározottakat a 2019. évi költségvetési rendelet következő 
módosítása során vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő: a 2019. évi költségvetés módosításának időpontja 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont alapján elkészített, a határozat mellékletét képező támogatási 
szerződést írja alá, egyben utasítja, hogy gondoskodjon a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről. 

 

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

                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2019. március 29. 



67 

 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, 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 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
146/2019. (III.21.) határozata 

 a DUDIK Fesztivál támogatásáról és megbízási szerződés megkötéséről 
a DVG Zrt.-vel 

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

Egyetem Hallgatói Önkormányzata kérelme alapján bruttó 10.000.000 Ft-ot 
biztosít a 2019. évi DUDIK Fesztiválra, amely Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
rendelete 5.a mellékletének 9.22 sor  terhére biztosítandó, azzal, hogy a 
fedezetnövekedés biztosítása érdekében az 5. b. melléklet 23.3 „Pénzeszköz 
átadások tartaléka” sor terhére a Közgyűlés a hivatkozott előirányzatot 
5.000.000,- Ft-tal megemeli. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pont szerinti kérelmező 

kezdeményezésére a rendezvény pénzügyeinek és szervezési feladatainak 
ellátásával a DVG Zrt.-t bízza meg. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat mellékletét képező megbízási szerződést kösse meg a DVG 
Zrt.-vel. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2019. április 2. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban elhatározottakat a 2019. évi költségvetési rendelet következő 
módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő: a 2019. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

147/2019. (III.21.) határozata 
a Rockmaraton Fesztivál megrendezéséről és támogatásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy 2019. júliusában 

a dunaújvárosi Szalki-szigeten rendezzék meg a Rockmaraton Fesztivált, és a 
szervező Entropy Event Kft. (7724 Feked, Fő utca 37.) részére 7.000.000,- Ft 
vissza nem térítendő támogatást biztosít, amit a rendezvényhez szükséges 
összes engedély csatolását követő 15 napon belül átutal az Alapítványnak; a 
támogatás a 2019. évi költségvetési rendelet 5.a melléklet  „Kulturális, oktatási 
és ifjúsági feladatok” 9.12. Rockmaraton Fesztivál sor terhére biztosítandó.  

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített – a határozat mellékletét 
képező - támogatási szerződést az 1. pontban előírtak teljesülését követően írja 
alá.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: a szükséges engedélyek benyújtását követő 8 munkanapon belül 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
148/2019. (III.21.) határozata 

a 2019. évi „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” támogatásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja a 
Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítványnak (2400 
Dunaújváros, Városháza tér 2.) a „Közbiztonsági Rendezvénysorozat”-ra 
irányuló támogatási kérelmét. 

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

meghatározott támogatásra 1.600.000 Ft azaz Egymillió-hatszázezer Forintot 
biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 8. „Közbiztonsági feladatok” cím 3. „Dologi 
kiadások” című előirányzati soráról. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy jelen határozat alapján 
kössön támogatási szerződést a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvánnyal, és a kötelezettségvállalást a nyilvántartásban rögzítse. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásért:  

      a polgármester 
    - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéért: 
      a polgármester 

    - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételében való 
                        közreműködésért: 

      a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2019. április 15. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy gondoskodjon jelen 
határozatnak a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 
részére történő megküldéséről. 

 
Felelős: - a határozat megküldésért: 
      a polgármester 
    - a határozat megküldésében való közreműködésért: 

                        a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2019. március 28. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
149/2019. (III.21.) határozata 

a DVG Zrt. által szervezett Jazz Klub 2019. évi támogatásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 4.000.000 Ft vissza nem térítendő 

támogatást nyújt a DVG Zrt. részére a „Jazz Klub” elnevezésű 
koncertsorozatra. A kiadásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2019. évi költségvetési rendeletének 5.b. melléklet Pénzeszköz átadások 
tartaléka nyújt fedezetet. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban elhatározottakat a 2019. évi költségvetési rendelet következő 
módosítása során vegye figyelembe. 

  
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására, továbbá utasítja, 
hogy a jelen határozat alapján gondoskodjon a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2019. április 2. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
150/2019. (III.21.) határozata  

 a Városvédők Újtelepért Egyesület részére, a 2400 Dunaújváros, Jókai u. 19. 
szám alatti   - korábban gondnoki lakásként hasznosított - 109 m2 alapterületű 

iskola megnevezésű helyiség  városrészi közösségi célra történő ingyenes 
használatba adásáról    

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: 
Önkormányzat) kizárólagos tulajdonát képező 2400 Dunaújvárosi, Jókai u. 19. 
szám alatt található, dunaújvárosi 1189/1/A/2 hrsz.-ú, 109 m2 nagyságú 
helyiséget a Városvédők Újtelepért Egyesület  (továbbiakban: Egyesület) (2400 
Dunaújváros, Nyírfa köz 10) részére az ingatlant üzemeltető DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ingyenesen használatba 
adja határozatlan időre. Az Egyesület a hivatkozott helyiségben kulturális, 
ifjúsági, sport szolgáltatást, társadalmi és közösségi tevékenységet végez. Az 
ingatlan fenntartásának rezsi költségeit 30.000.- Ft/hó  azaz Harminc ezer 
forint/hó átalány összegben az önkormányzat átvállalja az Egyesülettől és 
megfizeti az üzemeltető útján – az üzemeltetővel fennálló üzemeltetési és őrzési 
szerződés keretein belül  –   a  szolgáltatók részére. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy az 1. 
pont szerint használatba adott helyiség bérleti díj összege, 1.957.640,- Ft/év, 
továbbá a rezsi költségek összege (360.000,- Ft/év)  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. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnök-vezérigazgatóját a 
haszonbérleti szerződés megkötésére és kéri annak megküldését a Dunaújváros 
Megyei  Jogú Város Önkormányzata részére. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                  megküldést követő 8 napon belül 

      - a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését 
                           követő 30 napon belül 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
151/2019. (III.21.) határozata  

 a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Dunaújvárosi Egyetem 
és a Mozicentrum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között megállapodással 

kapcsolatos döntések meghozataláról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi 
Egyetemmel 2006.07. 15. napjától húsz évre 2026. 07.15. napjáig Dunaújváros, 
Táncsics M. út 1. szám alatt fekvő ingatlanon az alábbi helyiségek 
vonatkozásában: 
- a természetben Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a. szám alatt található Főépület 
és a Fonodai Főépület aulája, illetve belső utcája; az előadó termek előtti 
folyosó 
- Főépületben található 30 fő befogadására alkalmas tanácsterem; 
-a Fonoda épületében található 350 fő befogadására alkalmas nagy 
előadóterem; és az S01 jelzésű 198 fő befogadására alkalmas előadóterem, 

 -az Informatikai Intézet épületében található 50 fő befogadására alkalmas 
tanácsterem kötött bérleti szerződés 3.2. pontjában foglaltak szerint Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata igénybe kívánja venni a Fonoda épületében 
található 198 fő befogadására alkalmas S01 jelzésű  előadótermet 2019. április 1. 
napjától 2020. március 31. napjáig a Dózsa Mozicentrum felújítása miatt, hetente 
hétköznaponként napi 3 alkalommal, 15 órától 23 óráig, hétvégén (szombat, 
vasárnap) egész nap vetítés megtartása céljából a Dózsa Mozicentrum Kft. 
közreműködésével, és egyéb, büfészolgáltatás nyújtásához szükséges 
helyiségeket (S01-hez tartozó kiszolgáló helyiségek és az S01 előtti folyosó) a 
moziszolgáltatás nyújtásához kapcsolódó büfé üzemeltetés céljából, valamint 
valamint a szolgáltatás üzemeltetéséhez 1 db irodai használatú helyiséget. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező háromoldalú megállapodás aláírására. 
 

Felelős:   - a határozat közléséért: 
                            a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője                            

 Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
152/2019. (III.21.) határozata  

a Fejér Megyei Kormányhivatallal fennálló bérleti és használati szerződések 
felmondásának elfogadásáról 

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

Megyei Kormányhivatal és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
között a Dunaújváros, Városháza tér 1. V. emelet 501-503. számú, 508-510 
számú, illetőleg 511-516. számú irodahelyiségek használatára a felek között 
2011. szeptember 1-jén létrejött helyiséghasználati szerződést a Fejér Megyei 
Kormányhivatal 2019. március 31. napjával felmondta.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy a Fejér Megyei 

Kormányhivatal és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 
Dunaújváros, Városháza tér 1. IX. emelet 909. számú irodahelyiségének 
használatára a felek között 2012. november 30-án létrejött helyiséghasználati 
szerződést a Fejér Megyei Kormányhivatal 2019. március 31. napjával 
felmondta.  

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Fejér 

Megyei Kormányhivatal és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
között a Dunaújváros, Városháza tér 1. IX. emelet 903. szám alatti 19 m² 
nagyságú irodahelyiség bérletére 2013. április 22-én létrejött bérleti szerződést 
a Fejér Megyei Kormányhivatal 2019. március 31. napjával felmondta.  

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy az Önkormányzat, 

mint használatba adó, másrészről a Fejér Megyei Kormányhivatal, mint 
használó, harmadrészről a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt., mint 
üzemeltető között a Dunaújváros, Bercsényi u 2. szám alatti volt Bánki Donát 
Gimnázium és Szakközépiskola déli, földszinti 708 m² alapterületű „B” szárnya 
használatára 2017. március 1. napjától határozatlan időtartamra kötött ingyenes 
használati szerződést a Fejér Megyei Kormányhivatal 2019. március 31. 
napjával felmondta.  

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy az 

Önkormányzat és a Fejér Megyei Kormányhivatal jogelődjeként a Fejér Megyei 
Állategészségügyi-és Élelmiszerellenőrző Állomás között 1993. január 15-én – 
a Városháza tér 1. IX. emelet 904-905. számú, 16-16 m² nagyságú 
irodahelyiségek használatára – használati megállapodás 4. pontja alapján az 
irodákat 2019. március 31-ei hatállyal visszaadja. A Közgyűlés kéri, hogy a 
Fejér Megyei Kormányhivatal a használati jogok törlése iránt az ingatlan 
nyilvántartási hatóság felé a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 



74 

 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
Fejér Megyei Kormányhivatalt a határozat megküldésével tájékoztassa a 
testület döntéséről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: 2019. március 28. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

153/2019. (III.21.) határozata 

a DV N Zrt. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DV N Zrt. 2018. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját 310.650 E Ft mérleg főösszeggel és 23.952 E 
Ft adózott eredménnyel, a határozat 1., 2. és 3. számú mellékletei szerint, 
valamint a 2019. évi üzleti tervét a határozat 4. számú melléklete szerint 
elfogadja, és utasítja polgármestert a határozat közlésére. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DV N Zrt. javadalmazási 

szabályzata alapján 2018. évre prémiumot nem fizet, valamint a 2019. évre 
prémiumfeladatot nem tűz ki. 

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

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                követő nyolc napon belül 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserni Béla, 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, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

154/2019. (III.21.) határozata 

a DV N Zrt. vezérigazgatója, könyvvizsgálója megválasztásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Sági Péternek, a DV N 

Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának megbízatása 
lejárta miatt, 2019. június 01-től 2020. május 31-ig Sági Pétert (választja meg a 
társaság új vezérigazgatójának, változatlan feltételek mellett. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DV N Dunaújvárosi 

Városfejlesztési Nonprofit Zrt. jelenlegi könyvvizsgálója 2019. május 31-én 
történő megbízatása lejárta miatt 2019. június 01-től 2020. május 31-ig Viczkó 
Józsefet választja meg a társaság új könyvvizsgálójának, a jelenlegi díjazás 
mellett. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, az ügyrendi igazgatási 
és jogi bizottság állásfoglalását követően, továbbá felkéri és felhatalmazza jelen 
határozat mellékletét képező munkaszerződés X. számú módosításának 
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 
                - az alapító okirat aláírására:  
                            a határozat meghozatalától számított 15 napon belül 
               - a munkaszerződés X. számú módosításának aláírására:  
                          a határozat meghozatalától számított 15 napon belül 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
155/2019. (III.21.) határozata  

az Innopark Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának megtárgyalásával 
kapcsolatosan 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Innopark Nonprofit Kft. 2018. évi 
beszámolóját 178.146 e Ft mérleg főösszeggel és -7.936 e Ft (veszteség) adózott 
eredménnyel a határozat 1. 2. 3. számú mellékletei szerint elfogadja. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő  
                nyolc napon belül 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserni Béla, 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, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

156/2019. (III.21.) határozata 
az Innopark Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője és könyvvizsgálója 

megválasztásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Rauf Norbertnek, az Innopark 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízatása lejárta miatt 2019. április 01-től 2020. 
május 31-ig Gergő Edmondot választja meg a társaság ügyvezetői feladatainak 
megbízási jogviszony keretében történő ellátására, bruttó 100.000- Ft/hó 
megbízási díj ellenében. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Innopark Nonprofit Kft. jelenlegi 

könyvvizsgálója 2019. március 31-én történő megbízatása lejárta miatt 2019. 
április 01-től 2020. május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát választja meg a társaság új 
könyvvizsgálójának. 

 
3.  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 az ügyvezető megbízási 
szerződése aláírására, jelen határozat mellékletét képező tartalommal. 

 
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 

                        - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                          15 napon belül 
                        - a megbízási szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                          számított 15 napon belül 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
157/2019. (III.21.) határozata  

az Innopark Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai díjazásának 
megszüntetéséről  

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az Innopark 
Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai 

1. Iván László 
2. Nyakacska Zsolt 
3. Tassó Zoltán 

2019. április 01-től díjazás nélkül látják el a felügyelőbizottsági feladatait, egyben 
felhatalmazza 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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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, 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, Gombos István) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
158/2019. (III.21.) határozata 

a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi helyi 
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó elszámolás és a 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Középnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott, a határozat 1. számú 
mellékleteként csatolt 2018. évi tevékenységére vonatkozó beszámolót megismerte, 
és elfogadja azzal, hogy a KNYKK Zrt.-nek 16.255 E Ft előleg visszafizetési 
kötelezettsége keletkezett 2018. évben az önkormányzat részére kiszámlázott 
előlegre vonatkozóan, mely összeg visszafizetésétől eltekint Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, azt a 2019. évi veszteségtérítési előleg összegébe 
beszámítja, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   

          - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, 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, Gombos István) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

159/2019. (III.21.) határozata 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 
megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás elfogadására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az autóbusszal 

végzett helyi személyszállítási közszolgáltatásra pályázati kiírást kíván 
megjelentetni és jóváhagyja a határozat mellékletét. 

 

2.  Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 
mellékleteként csatolt a pályázati kiírás önkormányzati honlapon, a 
Dunaújváros című hetilapba és egy országos lefedettségű napilapban történő 
megjelentetéséhez szükséges lépéseket tegye meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester   

                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály vezetője       

Határidő: a pályázati kiírás meghirdetésére: 2019. április 30. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 4 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

160/2019. (III.21.) határozata  
az Élményfürdő-komplexum szolgáltatási koncessziós szerződés és az 

ingyenes, illetve kedvezményes használatát biztosító támogatási szerződések, 
megállapodás lejárati idejének meghosszabbításáról 

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

önkormányzat az Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt.-vel kötött, az 
Élményfürdő-komplexum üzemeltetésére és hasznosítására vonatkozó 
szolgáltatási koncessziós szerződés lejárati idejét 2019. november 30. napjáig 
meghosszabbítja. A koncessziós díj havonta 1.200.000,- Ft+Áfa. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 
önkormányzat egyes intézmények, sportegyesületek, valamint dunaújvárosi 
lakosok, nyugdíjasok és diákok ingyenes, illetve kedvezményes, az 
Élményfürdő használatát biztosító támogatási szerződések, illetve 
megállapodás lejárati idejét 2019. november 30. napjáig meghosszabbítja. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
határozat 1., 2. és 3. számú mellékleteit képező szolgáltatási koncessziós 
szerződés, támogatási szerződés és megállapodás módosítás aláírására, 
egyúttal felkéri jelen határozat közlésére. 

 

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

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

               - a szolgáltatási koncessziós szerződés aláírására: a határozat 
                          érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 
               - a támogatási szerződés és megállapodás aláírására: Miniszter 
                           jóváhagyásának  közlését követő 15 napon belül 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó 
Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
161/2019. (III.21.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 552/2018. (X.18.) határozata a 
dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi üzemeltetéséhez 

szükséges döntés meghozataláról 2. pontja módosítására 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 552/2018. (X.18.) határozata 2. 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése - amennyiben a felszámolás 
jogerősen elrendelésre kerül - kezdeményezi a felszámoló felé a hitelezői igény 
nyilvántartásba vételét.” 

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

közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
         - a végrehajtásban való közreműködésért:  
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                követő 8 napon belül 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 10 fő (Cserni Béla, 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 (Barta Endre), távol 
lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
162/2019. (III.21.) határozata  

CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosításáról az Energo-Viterm Kft. részére 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Energo-Viterm Kft. 
(az önkormányzat és az Energott Kft. a társaságnak 50%-50% -ban 
tulajdonosa) CO2 kvóta vásárlása tárgyban írt tájékoztató levelét, mely szerint a 
2019. évi kvótamennyiség megvásárlásához szükséges közel 85-93 millió forint 
fedezettel nem rendelkezik, így kéri a tulajdonosakat az üzletrész arányuknak 
megfelelő finanszírozásra. 

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

Energo-Viterm Kft.-nek Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
felé 31.120.226,- Ft összegű lejárt esedékességű adótartozása van, mely 
hátralék összegére a dunaújvárosi 780/27 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanra 
jelzálogjog került bejegyzésre. 

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

kvótavásárlására 50 millió forint keretösszeget biztosít tagi kölcsönként az 
Energo-Viterm Kft.-nek azzal, hogy a tagi kölcsön szerződés hatályba 
lépésének feltétele, hogy az Energo-Viterm Kft. Önkormányzattal a társaság 
tulajdonát képező 6 db gázmotor termelőrendszerre kötött zálogszerződés 
hatályba lép és az Energo-Viterm Kft. hitelt érdemlően igazolja a zálogjog 
önkormányzat javára történő, megfelelő nyilvántartásba való bejegyzését. A tagi 
kölcsön a bejegyzést tanúsító okirat és az Energott Kft.-nek a fizetési 
kötelezettség ráeső részének átutalását hitelt érdemlően igazoló okirat 
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül kerül átutalásra az Energo-Viterm Kft 
bankszámlájára. Az Energo-Viterm Kft. a kvóta vételára 50%-a és a fenti 
keretösszegnek a különbözetét köteles átutalni a kifizetés napját követő 5 
munkanapon belül az önkormányzat elszámolási számlájára, csatolva a 
kifizetés napján érvényes tőzsdei és euró árfolyam alapján végzett 
számításokat. A kölcsön visszafizetési határideje 2019. szeptember 30. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. pontban szereplő 

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelet 5.b. melléklet intézményi felújítási tartalék terhére 
50.000.000,- Ft összegben forrást biztosít. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről a 3. pontban megjelölt időpontig, valamint a 
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határozat mellékletét képező tagi kölcsön szerződés és az Energo-Viterm Kft. 
által előkészített, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság által véleményezett 
zálogszerződés aláírására, egyúttal felkéri a polgármestert jelen határozat 
közlésére.  

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

               - a tagi kölcsön szerződés és zálogszerződés aláírására: a határozat 
                          közlését követő 30 napon belül 
 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

3. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó 
Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
163/2019. (III.21.) határozata  

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. és az Önkormányzat között fennálló  
üzemeltetési és őrzési szerződés módosításáról 

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. között az önkormányzat tulajdonában lévő, a dunaújvárosi 
1189/1. helyrajzi számon alatt felvett, természetben a 2400 Dunaújváros, Jókai 
Mór utca 19. szám alatti, 4702 m² nagyságú, kivett társasház megnevezésű 
ingatlan, valamint a rajta található felépítmény vonatkozásában létrejött 
üzemeltetési és őrzési szerződés a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal módosításra kerüljön. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert határozat 
közlésére és felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződésmódosítás aláírására. 

 

Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                     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 szerződésmódosítás aláírására: a határozat érintettekkel való 
                             közlését követő 30 napon belül 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
164/2019. (III.21.) határozata  

a volt „Vidámparki” Sporttelep öltöző épület és műfüves futballpályák 
kerítésének felújítására 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megrendeli a DVG Dunaújváros 

Vagyonkezelő Zrt.-t az önkormányzati tulajdonban levő, dunaújvárosi 317/2 
hrsz. alatt felvett ingatlanon a volt „Vidámparki” Sporttelep öltöző épület és 
műfüves futballpályák kerítésének felújítását 2.554.179 - Ft +Áfa, azaz bruttó 
3.243.807,- Ft értékben. 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 megkötésére az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság véleményének kikérését követően, a műszaki dokumentációk 
csatolásával azzal, hogy a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály teljesítés 
igazolását követően fizeti meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a vállalkozási díjat a DVG Zrt.-nek 30 napon belül. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

 
4.  Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. pontjában 

megjelölt munkák végrehajtására 3.243.807,- Ft keretösszeget biztosít az 
önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló önkormányzati rendelete 5.b. melléklet Általános tartalék sora 
előirányzat terhére. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                megküldést követő 8 napon belül 

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

4. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 
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Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
      a jegyző 
    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
165/2019. (III.21.) határozata  

a Pentelei Waldorf Iskola épületének ereszcsatorna cseréjéről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DVG Dunaújváros 
Vagyonkezelő Zrt.-t a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány által bérelt 
és a Pentelei Waldorf Iskolának otthont adó, az önkormányzat tulajdonát 
képező, dunaújvárosi 2163 hrsz. alatt felvett, természetben 2400 Dunaújváros, 
Magyar út 49. szám alatt található épület-együttes ereszcsatorna cseréjével 
5.655.951,- Ft+Áfa, azaz bruttó 7.183.058,- Ft értékben. 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 megkötésére az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság véleményének kikérését követően, a műszaki dokumentációk 
csatolásával azzal, hogy a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály teljesítés 
igazolását követően fizeti meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a vállalkozási díjat a DVG Zrt.-nek 30 napon belül. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről a határozat 1. pontjában 
foglaltak szerinti vállalkozási szerződésben megjelölt időpontig, egyúttal 
felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére. 

 
4.  Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. pontjában 

megjelölt munkák végrehajtására 7.183.058,- Ft keretösszeget biztosít az 
önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló önkormányzati rendelete 5.b. melléklet Általános tartalék sora 
előirányzat terhére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                  megküldést követő 8 napon belül 

                          - a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 
                          30 napon belül 
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5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 
4. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
      a jegyző 
    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
      költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
166/2019. (III.21.) határozata 

 a Gölner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány által 
a Pentelei Waldorf Általános Iskola felújítására fordított költségek 

bérleti díjba történő beszámításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 
a Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvánnyal (2400 Dunaújváros, Csokonai 
tér 4. fsz. 3.) (továbbiakban: Alapítvány) 2023. augusztus 31. napjáig tartó bérleti 
szerződést kötött az önkormányzat tulajdonát képező, 2400 Dunaújváros Magyar 
út 49. szám alatt található épület-együttesből 971 m2 nagyságú új épület 
megjelölésű ingatlanra. A bérleti szerződés szerint az Alapítvány bruttó 
11.136.838,- Ft összegben felújíthatja az Iskola épületét, mely összeg a bérleti díj 
összegébe beszámításra kerül. Az Alapítvány mindösszesen bruttó 13.256.267,- 
Ft-ot fordított az épület felújítására, azaz 2.119.429,- Ft-tal túllépte a bérleti 
szerződésben meghatározott összeget. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy jelen határozat 1. 

pontjában hivatkozott többletköltséget az Alapítvány a bérleti díj összegében 
beszámíthassa azzal, hogy a beszámítást követően bérleti díj fizetésére köteles 
a hatályos bérleti szerződésben rögzítettek szerint. A Városüzemeltetési és 
Beruházási Osztály igazolja a munkálatok szakszerű és előirányzott értékben 
való megtörténtét és ezt követően számítható be a felújításra fordított összeg a 
bérleti díjba. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező bérleti szerződés módosítás aláírására, egyúttal 
felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                  megküldést követő 8 napon belül 

                          - a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 
                          30 napon belül 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban szereplő bevétel 

kiesésre Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
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önkormányzati rendelet 5.b. melléklet intézményi felújítási tartalék terhére 
2.119.429,- Ft összegben forrást biztosít. 

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

5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 
4. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
167/2019. (III.21.) határozata 

a dunaújvárosi 2976/52helyrajzi számon nyilvántartott, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben 

az Északi Ipari Parkban található ingatlanok hasznosításáról  
 (Baranyai Invest Zrt. kérelme) 

 

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

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja jelen határozat 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a pályázati kiírás megjelentetésére: 2019. április 5. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

168/2019. (III.21.) határozata 
a Sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 1022/2018. (XII.06.) PM 

határozata alapján kiírt Sportpályázatra benyújtott alapítványi kérelmekről az 
alábbi döntést hozza: 

 
PÁLYÁZÓ NEVE TÁMOGATÁS  FT 

Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért  
Alapítvány 

0,- Ft 

Dunaújváros Tornasportjáért Alapítvány 3.500.000,- Ft 

Kőrösi Diákalapítvány 300.000,- Ft 

Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány 0,- Ft 

Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért 
Alapítvány 

3.000.000,- Ft 

Petőfis Tanítványainkért Alapítvány 300.000,- Ft 
 

A pályázati támogatásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2019. évi költségvetésének 5.a. melléklet 13. „sport célok és feladatok” 
„Sportfeladatokra felosztható keret” soron lévő előirányzat terhére biztosítja. 
 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 
1. pontban meghatározott döntésről értesítse a pályázókat, továbbá kösse meg 
a nyertes pályázókkal a támogatási szerződéseket, és gondoskodjon a 
kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  

                a polgármester       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

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

               - a határozat végrehajtására: 2019. április 23. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 
módosításakor az 5.a. melléklet 13. „sport célok és feladatok” „Sportfeladatokra 
felosztható keret” előirányzat terhére vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 
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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 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                a pénzügyi bizottság elnöke 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a költségvetés következő módosításának időpontja 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Nagy Zoltánné képviselőt a „Javaslat a „Védőháló a 
Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal a 2018. évre megkötött támogatási 
szerződés módosítására” című előterjesztés határozati javaslatára történő 
szavazásból – mellette szavazott 2 fő (Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt), ellene szavazott 
5 fő (Cserni Béla, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 4 fő (Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Sztankovics 
László), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gombos István) – nem zárta ki és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

169/2019. (III.21.) határozata 
Nagy Zoltánné képviselő személyes érintettség bejelentése alapján 

a határozathozatalból történő kizárásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagy Zoltánné képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a „Javaslat a „Védőháló a 
Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal a 2018. évre megkötött támogatási 
szerződés módosítására” című előterjesztés határozati javaslatára történő 
szavazásból Nagy Zoltánné képviselőt nem zárja ki. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
170/2019. (III.21.) határozata 

a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal 
a 2018. évre megkötött támogatási szerződés módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a ”Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány 
képviselőjével a határozat mellékletét képező, 2018. évre vonatkozó támogatási 
szerződés 1. módosítását aláírja.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a szociális osztály vezetője 
Határidő: 2019. március 28. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
171/2019. (III.21.) határozata 

a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal kötendő 
támogatási szerződés megkötéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 130/2014. (IV. 

24.) határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Védőháló a 

Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány részére Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete 5.a melléklet 10.1. 
sora terhére 20.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 2. pontban szereplő döntés alapján – amennyiben az 
alapítvány képviselője a szükséges nyilatkozatokat benyújtja, illetve az 
alapítvány 2018. évre vonatkozó beszámolója elfogadásra kerül – a ”Védőháló 
a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány képviselőjével a határozat 
mellékletét képező támogatási szerződés-tervezetet aláírja, valamint felkéri, 
hogy intézkedjen a szerződés kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2019. április 26. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, 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, Gombos István) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
172/2019. (III.21.) határozata 

az önkormányzati honlap üzemeltetésére, az ajánlattevői kör meghatározására, 
valamint a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó, ajánlatkérés és 

szerződés tervezetének véleményezéséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az 
önkormányzati honlap üzemeltetésére vonatkozó eljárás nem tartozik a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá, önkormányzati 
beszerzési eljárást kíván lefolytatni, egyben elfogadja a határozat 1. 
mellékletében csatolt vállalkozási szerződés tervezetét, a 2. mellékletében 
csatolt ajánlatkérést. 

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

pontban foglalt feladat megvalósításához a határozat 1. és 2. mellékletei 
megküldésével, az ajánlatkéréshez szükséges lépéseket tegye meg az alábbi 
gazdasági társaságok felé: 

 
1. Qualtyweb Kft. 

Adószám: 24256913-2-07 
Székhely: 2400 Dunaújváros, Álmos utca 4. 
E-mail: info@qualityweb.hu 
 

2. OM Design Kft.  
Adószám: 11746122-2-07 
Székhely: 2400 Dunaújváros, Devecseri u. 4. 
E-mail: kpergel@omartstudio.com 
 

3.  Ezerszó Reklám, Kiadói és Média Szolgáltató Bt. 
 Adószám: 20135609-2-07 
Székhely: 8060 Mór, Lovarda u. 7. 
E-mail: mail@ezerszo.hu 

 
Felelős: - határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester  
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

        a vagyonkezelési osztály 
Határidő: a határozat közlésére és az ajánlatkérés megküldésére: az előkészítő 
                osztálynak való megküldését követő nyolc napon belül 

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

pontban jelzett ajánlatkérésre beérkezett ajánlatokat terjessze a közgyűlés elé 
2019. áprilisi ülésére. 



100 

 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a feladat ellátására fedezetet 
biztosít a 2019. évi költségvetésben, melyet a legjobb ajánlat szerint fog 
meghatározni későbbiekben. 

 
Felelős: - határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester  
      - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

      a vagyonkezelési osztály 
 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 

szerződés időtartama alatt, a szolgáltatás ellátásához szükséges fedezetet az 
Önkormányzat 2019.-2020-2021. évi költségvetéseiben biztosítja. 

 
Felelős: - határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester  
      - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

      a vagyonkezelési osztály 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, 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, Gombos István) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

173/2019. (III.21.) határozata 
„Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek 

villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 13/2018. (I.17.) határozatával 

támogatta a „Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási 
helyek villamos energia beszerzése” tárgyban a 2015. évi CXLIII. törvény 113. § 
(1) bekezdés szerinti nyílt eljárás keretében történő közbeszerzési eljárás 
lefolytatását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy az E2 Hungary Energiakereskedelmi 
és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest Infopark 
Sétány 1.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen, tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő által 2019.03.01. napján 
megküldött „Hiánypótlási felhívás” tárgyú levélben szereplő hiányt a 
hiánypótlási határidőn belül nem nyújtotta be. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően 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. Az ajánlattevő ajánlata megfelel az 
ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-
ben – foglaltaknak. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő 
Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest Váci út 72-74.) ajánlattevő 
ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján megfelelő. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy az NKM Áramszolgáltató Zrt. (6720 
Szeged Klauzál Tér 9.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján 
megfelelő. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy az MVM Partner Energiakereskedelmi 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1031 Budapest Szentendrei út 207-209 
ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján megfelelő. 
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7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően megállapítja, hogy az a közbeszerzési eljárás 
eredményes. 

 

8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt 
közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlatok alapján az E. ON 
Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (1134 Budapest, Váci út 
17.), mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet 
nyilvánítja nyertesnek, tekintettel arra, hogy ő tette a legalacsonyabb értékű 
érvényes ajánlatot, és felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés 
aláírására. A nyertes ajánlat összege nettó 20,71,- Ft/kWh + Áfa. 

 
9. A 8. pontban szereplő kötelezettségvállalás 2019. évi fedezete Dunaújváros 

MJV Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.15) 
rendelete 5. melléklet/2. Városüzemeltetés/3. dologi kiadások soron biztosított.   

 
10. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, 

hogy a 8. pontban szereplő kötelezettségvállalás 2020-2021 évi fedezetét, a 
2020-2021 évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
önkormányzati rendeleteiben 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. május 31. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, 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, Gombos István) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

174/2019. (III.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési értékhatárt 

el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzatának 
1. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata - 324/2018. (V. 17.) határozatával jóváhagyott 2018. május 18-
tól hatályos – közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 
lebonyolításáról szóló szabályzatát (továbbiakban: szabályzat) 2019. április 1. 
napjától az alábbiak szerint módosítja: 

 
1.1. A szabályzat II. fejezete az alábbi új 2.1. alponttal egészül ki: 

„2.1. A becsült érték megállapításánál figyelembe kell venni a 
Közbeszerzési Hatóság által kiadott - a becsült érték számításának, 
valamint a részekre bontás tilalmi szabályainak gyakorlati alkalmazását 
segítő - útmutatókban, tájékoztatókban, valamint példatárakban 
foglaltakat” 

 
1.2. A szabályzat II. fejezet 4. pontjában, III. fejezet 1.7. alpontjában, és a 

IV. fejezet 3. alpontjában szereplő „közbeszerzési ügyintéző” elnevezés 
helyébe „közbeszerzési referens” szövegrész kerül. 

 
1.3. A szabályzat III. fejezete 1.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés 

kerül: 
„1.2. A beszerzési eljárás ügyviteli feladatait, jelen szabályzat hatálya 
alá tartozó valamennyi beszerzés esetében az ajánlatkérés 
megküldésétől, a szerződés megkötéséig, ideértve a tárgyalások 
lefolytatását is a Polgármesteri Hivatal előkészítő szervezeti egysége 
látja el.” 
 

1.4. A szabályzat III. fejezete 1.7 alpontja helyébe az alábbi rendelkezés 
kerül: 
„1.7. A közbeszerzési referens(ek) feladata a beszerzési folyamatok 
figyelemmel kísérése a közbeszerzési törvényben foglaltak 
maradéktalan betartása végett. Ezen belül különösen: 

- nyilvántartás vezetése a beszerzésekről, melynek alapját az 
előkészítő szervezeti egység által jelen szabályzat 1. melléklete 
alapján leadott beszerzési alapinformációk jelentik,  

- az összeszámítási szabályok figyelemmel kísérése a 
beszerzésekben.” 
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1.5. A szabályzat III. fejezete 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„5. Összeférhetetlenség 
A beszerzési eljárásokban az összeférhetetlenségi szabályok a 
közbeszerzési törvény rendelkezései alapján kerülnek alkalmazásra.„  
 

1.6. A szabályzat IV. fejezete 3. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
„3. …..  A beszerzésekre vonatkozó alapinformációk elkészítése és 
leadása az adott beszerzésre vonatkozó előterjesztés elkészítésével és 
szakmai szempontú ellenőrzésével egy időben esedékes.” 

 
1.7. A szabályzat IV. fejezete két 4. pontja helyébe az alábbi új 4. pont kerül: 

 „4. Dunaújváros MJV Önkormányzatának költségvetéséből 
finanszírozott beszerzések folyamatában kötelező a közbeszerzési 
szaktanácsadó véleményének kikérése és annak dokumentálása, azon 
beszerzések esetében, melyek a jelen szabályzat 1. mellékleletét 
képező és leadásra került alapinformációk alapján összesített értéküket 
tekintve közelítenek, vagy elérik a közbeszerezési értékhatárt. Ezen 
rendelkezés a közbeszerzési törvényben megfogalmazott részekre 
bontás tilalmi szabályainak megtartását igyekszik biztosítani, és 
valamennyi Európai Uniós, vagy Magyarország központi 
költségvetéséből finanszírozott beszerzésre vonatkozóan is fennáll.” 
 

1.8. A szabályzat IV. fejezete 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„5. Az „in-house” beszerzések: 
Az „in-house” beszerzések esetén kötelező „Nyilatkozat” kitöltése a Kbt. 
9. §. (1) bekezdés h), i) pontjában foglaltak teljesüléséről, melynek 
mintáját a 2. melléklet tartalmazza. 
5.1. az „in-house” beszerzésekre pályázatokkal kapcsolatos beszerzés 
esetén csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben erre az 
adott pályázati felhívás/útmutató lehetőséget ad. A beszerzési 
folyamatra ez esetben az adott pályázati felhívás/útmutató szabályai az 
irányadók.  
5.2. az „in-house” beszerzésekre a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott 
önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásán kívüli 
beszerzések esetében a közpénzek hatékony és felelős 
felhasználásának elvére tekintettel további ajánlatok bekérése mellett 
kerülhet sor, mely alapján megállapítható az „in-house” beszerzés 
legalacsonyabb ár, költség, ár-érték aránya.„ 

 
1.9. A szabályzat IV. fejezetének 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés 

kerül: 
„10. Az ajánlatevők körének kiválasztására a III. fejezet 1.5, és 1.6. 
pontjában foglaltak az irányadóak.” 

 
1.10. A szabályzat IV. fejezete 19. pontjában szereplő „eseményekre” 

szövegrész helyébe „cselekményekre” szövegrész kerül. 
 

1.11. A szabályzat IV. fejezete 22.2. c) alpontja helyébe az alábbi 
rendelkezés kerül: 
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„22.2 
c) amennyiben az ajánlattételi határidő lejártát követően módosítja az 
ajánlattevő,” 

 
1.12. A szabályzat IV. fejezete 22.3. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés 

kerül: 
„22.3. Amennyiben csak egy ajánlat érkezik, vagy egyik ajánlat sem 
mutatkozik megfelelőnek, a döntéshozó a III. fejezet 1.5. és 1.6. 
pontjában leírtaknak megfelelően dönt az eljárás 
eredménytelenségéről” 

 
1.13. A szabályzat IV. fejezete 23. e) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés 

kerül: 
„23. 
e) ha bármely ajánlattevő az eljárás tisztaságát sértő cselekménye 
miatt, a Megrendelő az eljárás érvénytelenségéről dönt.” 
 

1.14.  A szabályzat IV. fejezete 24. pontja helyébe az alábbi rendelkezés 
kerül: 
„24. A Megrendelő köteles az ajánlatokat azonos tartalommal 
összehasonlítani, a legalacsonyabb ár, a legalacsonyabb költség, előírt 
referenciák vagy a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot 
választani. Szükség esetén a bírálatba külső szakértők is bevonhatók.” 
 

1.15. A szabályzat 3. melléklete helyébe az 1. melléklet kerül.  
 

1.16. Hatályát veszti a szabályzat: 
a) IV fejezete 16., és 23. c) alpontja 
b) V. fejezete 4. pontja 

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

módosítások szabályzatban való átvezetéséről gondoskodjon, továbbá 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló 
szabályzatot aláírja. 

 
Felelős: - a módosítások átvezetéséért: a jegyző 

                       - az egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési szabályzat 
 aláírásáért: 

                         a polgármester  
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         a közbeszerzési referensek 
                         a belső kontroll felelős  

Határidő: 2019. március 31. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
175/2019. (III.21.) határozata 

a 2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak választása 
lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok 

póttagjainak megválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Dunaújvárosban működő szavazatszámláló bizottságok póttagjainak – a 2019. 
május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választásának 
törvényes lebonyolítása érdekében – az alábbi személyeket megválasztja: 

 
 Név Bizottsági státusz 

1. Czeilingerné Sárközi 
Mónika 

póttag 

2. Györgyné Kovács Rita póttag 
3. Kerti Gáborné póttag 
4. Illésné Láng Erzsébet póttag 
5. Puskás Hortenzia póttag 
6. Barbola Bernadett póttag 
7. Lieber Ferencné póttag 
8. Gere János póttag 
9. Hegedűs Péter Attiláné póttag 

10. Géczi Gabriella Éva póttag 
11. Madarászné Hantos 

Henrietta 
póttag 

12. Kovács Jánosné póttag 
13. Lénárt Lászlóné póttag 
14. Csatári Katalin póttag 
15. Szabó Sándor póttag 
16. Révészné Pap Henriett póttag 
17. Horváth-Sipos Benedek póttag 
18. Salpauerné Varga Éva póttag 
19.  Gillich Zsuzsanna póttag 

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

2013. évi XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott 
szavazatszámláló bizottsági póttagoktól vegye ki; továbbá a Közgyűlés felkéri a 
Jegyzőt, mint a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a kivett esküt követően a 
szavazatszámláló bizottságokba kijelölt póttagok részére a megbízóleveleket 
adja át. 
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Felelős:   - az eskü kivételéért: 
                  a polgármester 
               - a megbízólevelek átadásáért: 
                  a jegyző 
Határidő: - az eskü kivételére: 2019. május 20. 

                    - a megbízólevelek átadására 2019. május 20. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Nagy 
Zoltánné, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos 
István)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
176/2019. (III.21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi 
Programjának elfogadásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező 

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2019-2024-ig szóló IV. Települési 
Környezetvédelmi Programját (továbbiakban: TKP IV.) elfogadja és a 
mindenkori éves költségvetés függvényében gondoskodik a benne foglaltak 
folyamatos végrehajtásáról. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
                   elnöke,  
                   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke, 
                   a pénzügyi bizottság elnöke 
                - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője, 
                   a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője, 
Határidő: - végrehajtásra: folyamatos 

      - jelentéstételre: a következő esedékes új és aktualizált, 
        2025-2030-ig szóló V.TKP készítésének időpontja, várhatóan 
        2024. november 30. 

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

TKP IV-t az érintettekkel és a lakossággal minél szélesebb körben tegye közzé 
ismeretterjesztő előadás és nyomtatott kiadvány formájában, valamint az 
önkormányzat hivatalos honlapján. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

           a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: folyamatos, a kiadvány elkészítésére, honlapon történő 
                 megjelenítésre: 2019. október 31. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

177/2019. (III.21.) határozata 
a FMKH Dunaújvárosi Járási Hivatalának új épülete környezetében 

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

Dunaújvárosi Járási Hivatalának új épülete környezetében a Szórád Márton 
úton és Táncsics Mihály úton tervezett új parkolóhelyek kivitelezését bruttó 
77.256.392,- Ft összegért a DVG Zrt-től megrendeli. 

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

FMKH Dunaújvárosi Járási Hivatalának új épülete környezetében a Szórád 
Márton úton és Táncsics Mihály úton tervezett új parkolóhelyek kivitelezése 
feladatra a fedezetet bruttó 77.256.392,- Ft összegben Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 7.a mellékeltének 2. Városüzemeltetés alcíme alatt a 
2.14. „Volt zöld SZTK körül parkolók építése” során biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 2. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést a DVG 
Zrt.-vel írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. április 5. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                 közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
178/2019 (III.21.) határozata 

a FMKH Dunaújvárosi Járási Hivatalának új épülete környezetében 
parkolóhelyek kivitelezése kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról 

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

Dunaújvárosi Járási Hivatalának új épülete környezetében tervezett új 
parkolóhelyek kivitelezése kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátását bruttó 
848.360,- Ft összegért a GO-WAY Kft-től megrendeli. 

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

FMKH Dunaújvárosi Járási Hivatalának új épülete környezetében tervezett új 
parkolóhelyek kivitelezése kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátása 
feladatra a fedezetet bruttó 848.360,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.a mellékeltének 2. Városüzemeltetés alcíme alatt a 2.14. „Volt zöld 
SZTK körül parkolók építése” során biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 2. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést a GO-
WAY Kft.-vel írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. április 5. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                 közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
179/2019. (III.21.) határozata 

Dunaújváros, szelektív hulladékgyűjtő állomások térfelügyeleti kamerákkal való 
felügyeletére gazdasági szereplő kiválasztására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 

területén, az alábbi helyszíneken: Bagolyvár, Esze Tamás u., Derkovits u., 
Akácfa u., Babits Mihály u. elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő állomások 
ellenőrzése céljából fix állású térfelügyeleti kamerák kihelyezését, szükséges 
átjátszó állomások telepítését, térfelügyeleti központba rögzítő elhelyezését, az 
előírások szerinti rendszerbe való beintegrálását az ERANDO 
Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.-től (1149 Budapest, Angol 
u. 77.) rendeli meg, 14.570.230,- Ft + ÁFA (összesen bruttó 18.504.192,- Ft) 
vállalkozási díjért. 

 
2. Az 1. pontban felsorolt feladatokra a fedezet a Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
6/2019 (II.15.) önkormányzati rendelet 7.a. melléklet 8. „Közbiztonsági feladatok 
– Térfigyelő rendszer bővítése” során rendelkezésre áll. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert az 1. 

pontban meghatározott munka elvégzésére vonatozó vállalkozási szerződés 
megkötésére. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. április 8. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
180/2019. (III.21.) határozata 

út és járdatakarítási feladatok elvégzéséhez lassú jármű és tartozékainak 
beszerzéséről 

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

járdatakarítási feladatok elvégezéséhez szükséges gépeket az Agrolánc Kft.-től 
megveszi bruttó 18 923 000 Ft összeg vételárért. 

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

adás-vételre a fedezetet bruttó 18 923 000 Ft összegben Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 5.b melléklet 23. 
„Működési tartalékok” cím alatti „Általános tartalékok” során biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az előző pontok figyelembevételével előkészített adásvételi szerződést 
(határozati javaslat melléklete) írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. április 5. 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

181/2019. (III.21.) határozata 
erdőfenntartási, erdészeti munkák elvégezéshez mezőgazdasági gépek 

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

erdőfenntartási, erdészeti munkák elvégezéshez elvégezéséhez szükséges 
gépeket az Agrolánc Kft.-től megveszi bruttó 18 923 000 Ft összeg vételárért. 

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

adás-vételre a fedezetet bruttó 18 923 000 Ft összegben Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 5.b melléklet 23. 
„Működési tartalékok” cím alatti „Általános tartalékok” során biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az előző pontok figyelembevételével előkészített adásvételi szerződést 
(határozati javaslat melléklete) írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. április 5. 

 
 

 


