
1 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. július 04-ei rendkívüli 
nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Hingyi László, Pintér 
Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

429/2019. (VII.04.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. július 4-ei rendkívüli nyílt ülés 
napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

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

 
2. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés 

módosítására 
                   
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 

közbeszerzési tervének 4. számú módosítására 
         
4. Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Sportcsarnok épületének kiviteli 

terveinek elkészítése és kivitelezése” tárgyában feltételes közbeszerzési eljárás 
indításáról 

 
5. Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Kollégium épületének kiviteli 

terveinek elkészítése és kivitelezése” tárgyában feltételes közbeszerzési eljárás 
indításáról 

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

kivitelezésére vonatkozó 2. számú szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének 
biztosítására 

 
7. Javaslat a „Szolgáltatási koncesszió a dunaújvárosi jégcsarnok és a dunaújvárosi 

sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan” elnevezéssel koncessziós 
beszerzési eljárás keretében gazdasági szereplők kiválasztására, beszerzési 
eljárás lefolytatására 

 
8. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási keretszerződés 2. sz. módosítás – 2019. április-december hónap - 
megkötésére 
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9. Javaslat a 2019. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a 
vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal összefüggő 
szerződések elfogadására 

 
10. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel megkötött támogatási 

szerződés módosítására 
               

11. Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására kötendő 
megállapodás jóváhagyására 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülésre meghívott személyek 
számára tanácskozási jogot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 4 fő 
(Besztercei Zsolt, Hingyi László, Pintér Attila, Tóth Kálmán) – biztosított és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

430/2019. (VII.04.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. július 4-ei rendkívüli 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 rendkívüli nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Hingyi László, 
Pintér Attila, Tóth Kálmán) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
431/2019. (VII.04.) határozata 

a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyvvezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Hingyi László, 
Pintér Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
432/2019. (VII.04.) határozata 

a bérlőkijelölési jog meghatározott civil szervezetre történő átruházására vonatkozó 
megállapodás jóváhagyásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy bérlőkijelölési jog 

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

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

jelen határozat mellékletét képező – megállapodást az érintett szervezettel aláírja. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: a megállapodás aláírására: 2019. július 20. 
 

3.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az érintett szervezetet, hogy 
dolgozza ki a bérlőkijelölési eljárásuk során a bérlő kiválasztására alkalmazandó 
szempontrendszerüket és terjessze azt jóváhagyásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármestere elé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

            a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke, 
            a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumának elnöke  
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
            a humán szolgáltatási osztály vezetője  

Határidő: a szempontrendszer megküldésre: 2019. július 16. 
 

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

  
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
            a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője  
Határidő:  2019. július 10. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
megalkotta a 25/2019. (VII.05.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Besztercei 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol 
lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Hingyi László, Pintér Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
433/2019. (VII.04.) határozata 

a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés 
2. számú módosításáról 

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

Mentőszolgálat Alapítvánnyal 2017. október 4-én megkötött ellátási szerződés II. 
pontja az alábbi 23-27. pontokkal egészül ki: 

 
 „23. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az életvitelszerű közterületi tartózkodás 

 szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes 
 szervek kijelöléséről és feladatairól szóló 178/2018. (X.2.) Korm. rendelet 4. §-  

ában meghatározott alábbi feladatokat lássa el 2019. október 1. napjától: 
1) ideiglenes tárolásba vett ingóságok szállítása, 
2) ideiglenes tárolásba vett ingóságok tárolása és azok nyilvántartása, 
3) ideiglenes tárolásba vett ingóságok őrzése, 
4) ideiglenes tárolásba vett ingóságok megsemmisítése. 

  
 24. Megbízott a 23. pontban meghatározott feladatokat Dunaújváros Megyei Jogú 

Város közigazgatási területén az életvitelszerű közterületi tartózkodás 
szabályainak megsértése szabálysértés elkövetője részére köteles biztosítani 
azon ingóságok tekintetében, amelyeket az elkövető az előállítás során nem vesz 
magához, de úgy nyilatkozik, hogy azokra igényt tart, valamint amelyek 
vonatkozásában a nyilatkozat a helyszíni intézkedés során nem szerezhető be. 

 
 25. Megbízott vállalja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 65/E. § (2) bekezdése szerinti diszpécserszolgálat értesítése 
alapján a nap 24 órájában, az értesítést követően haladéktalanul megkezdi az 
ideiglenes tárolásba vett ingóságok elszállítását. Az ingóságok tárolásba vétele 
során a 178/2018. (X.2.) Korm. rendelet 3. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. 

 
 26. A Megbízott vállalja, hogy a feladatellátáshoz szükséges tárolóhelyet 

biztosítja, a jogszerű működéshez szükséges hatósági engedélyeket – szükség 
esetén – beszerzi és a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a őrzési, tárolási 
feltételeket biztosítja. 

 
 26. Megbízott tudomásul veszi, hogy a tárolás, őrzés, megsemmisítés során 

köteles a 23. pontban hivatkozott kormányrendelet 3. §-ában foglaltakat betartani, 
az ideiglenes tárolásba vétel megszűnésekor azokat az ingóságokat, amelyre a 
tulajdonos igényt tart, az átvételkori állapotában visszaszolgáltatni, elszámolni.  
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 27. A Megbízott a 23. pontban meghatározott feladatot az adatvédelemre és az 
adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok ismeretében és azok betartásával 
köteles teljesíteni.” 

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

Mentőszolgálat Alapítvánnyal 2017. október 4-én megkötött ellátási szerződés III. 
pontja az alábbi 7. ponttal egészül ki: 

 
 „7. Megbízott részére a Megbízó a 23. pontban meghatározott feladatok 

elvégzéséért havi 650.000,- Ft, azaz havi hatszázötvenezer forint megbízási díjat 
fizet.” 

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

Mentőszolgálat Alapítvánnyal 2017. október 4-én megkötött ellátási szerződés V. 
pontja az alábbi 3. ponttal egészül ki: 

 
 „3. Felek megegyeznek abban, hogy az életvitelszerű közterületi tartózkodás 

szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes 
szervek kijelöléséről és feladatairól szóló 178/2018. (X.2.) Korm. rendeletben 
meghatározott feladatra vonatkozó rendelkezések módosulása esetén jelen 
szerződést a hatályos szabályozásnak megfelelően módosítják.” 

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

határozatot a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke részére 
küldje meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2019. július 12. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az 1-3. pontokban meghatározott döntés alapján a határozat melléklete szerinti 
ellátási szerződés 2. számú módosítását aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2019. július 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Hingyi László, Pintér 
Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

434/2019. (VII.04.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 

közbeszerzési tervének 4. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2019. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervének 4. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli az önkormányzat 2019. 

évre vonatkozó közbeszerzési terve 4. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervének az önkormányzat honlapján 
történő közzétételét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a közbeszerzési referens 
Határidő: a közzétételre 2019. július 31. 

      a közzététel időtartama a 2020. évre vonatkozó közbeszerzési terv 
                          honlapon történő közzétételének időpontjáig tart. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol 
lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Hingyi László, Pintér Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

435/2019. (VII.04.) határozata 

a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Sportcsarnok épületének kiviteli 
terveinek elkészítése és kivitelezése” tárgyában feltételes közbeszerzési eljárás 

indításáról  
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosi Kézilabda 
Akadémia Sportcsarnokának kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezése” 
tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény Második Rész 81. § (1) bekezdés szerinti feltételes nyílt közbeszerzési 
eljárás lefolytatását határozza el, jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi 
felhívásban foglalt tartalommal. 

 
2.  Az 1. pontban szereplő építési beruházás, mint kötelezettségvállalás 

fedezetéből  Dunaújváros MJV Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
6/2019. (II.15.) rendelete 5/a. melléklet/22.8 „Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok 
beruházás” elnevezésű soron nettó 2.774.521.620,- Ft, azaz bruttó 
3.523.642.457,- összegben áll rendelkezésre.  

 
3. Dunaújváros MJV Közgyűlése kijelenti, hogy az 1. pontban szereplő építési 

beruházás megvalósításához az építési engedély megszerzését követően a 
támogatási szerződés II. számú módosításával, a támogatás 2019. évi 
forrására vonatkozóan további bruttó 2 milliárd forint támogatásban részesül 
DMJV Önkormányzata, így jelen közbeszerzési eljárásból megvalósuló 
beruházás hiányzó fedezet nettó 1.545.475.665,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 
1.962.754.095,- Ft biztosított lesz.    

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

gondoskodjon az elektronikus közbeszerzési rendszer használatával az eljárás 
megindításáról. 

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

                a közbeszerzési referensek 

Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2019. július 26. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol 
lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Hingyi László, Pintér Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

436/2019. (VII.04.) határozata 
 a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Kollégium épületének kiviteli terveinek 

elkészítése és kivitelezése” tárgyában feltételes közbeszerzési eljárás 
indításáról  

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosi Kézilabda 

Akadémia Kollégium épületének kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezése” 
tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény Második Rész 81. § (1) bekezdés szerinti feltételes nyílt közbeszerzési 
eljárás lefolytatását határozza el, jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi 
felhívásban foglalt tartalommal. 

 
2. Az 1. pontban szereplő építési beruházás, mint kötelezettségvállalás fedezete  

Dunaújváros MJV Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. 
(II.15.) rendelete 5/a. melléklet/22.8 „Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok 
beruházás” elnevezésű soron jelenleg nem áll rendelkezésre.  

 
3. Dunaújváros MJV Közgyűlése kijelenti, hogy az 1. pontban szereplő tervezői 

költésbecslés alapján nettó 1.169.357.645,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 
1.485.084.209,- Ft becsült értékű építési beruházás megvalósításához az 
építési engedély megszerzését követően, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumánál, mint Támogatónál kezdeményezett forrásigény kérelem 
alapján és a forrásigény biztosításával, a támogatás megítélésével jelen 
közbeszerzési eljárásból megvalósuló beruházás hiányzó fedezete biztosított 
lesz.    

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

gondoskodjon az elektronikus közbeszerzési rendszer használatával az eljárás 
megindításáról. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály 
                a közbeszerzési referensek 
Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2019. július 26. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, 
Szabó Zsolt), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Hingyi László, Pintér Attila, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
437/2019. (VII.04.) határozata 

az MVP keretében a Fabó Éva Sportuszoda felújítása projekt kivitelezésére 
vonatkozó 2.számú szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosításáról 

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

Sportuszoda felújításához kapcsolódó 2. számú pótmunkák elvégzését bruttó 
39.413.595,- 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 
Általános tartalék sorról a 7.a. 22.5.4 MVP Fabó Éva Sportuszoda fejlesztés 
sorra történő átcsoportosítás útján nettó 31.034.327,- Ft+ÁFA, mindösszesen 
bruttó 39.413.595,- 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 2. 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 a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Hingyi László, Pintér 
Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
438/2019. (VII.04.) határozata 

a „Szolgáltatási koncesszió a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi 
sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan” elnevezéssel koncessziós 

beszerzési eljárás keretében gazdasági szereplők kiválasztására, 
beszerzési eljárás lefolytatására 

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy 
„Szolgáltatási koncesszió a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi 
sportingatlanok üzemeltetése” tárgyú eljárás közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 118.§ (1) bekezdése alapján, annak 3. melléklete szerint a 
szolgáltatás, pihenés, kultúra és sport, koncessziós szerződés esetén nettó 
1.723.541.680 milliárd forintig mentes a közbeszerzési eljárás alól.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a kézilabdacsarnok felújítása miatt 

beszerzési eljárás megindításáról határoz oly módon, hogy 

-  az Önkormányzat és az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. között fennálló, 
a dunaújvárosi Jég- csarnok és a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére 
vonatkozó szerződést közös megegyezéssel megszüntetik a jelen pályázat 
nyertesével kötendő szerződés hatályba lépését megelőző napon a határozat 
1. melléklete szerint; 

-   továbbá az ajánlattételi felhívásnak és a szerződésnek tartalmaznia kell, hogy 
a kézilabdacsarnok felújítása miatt a nyertes ajánlattevőnek saját költségén 
meg kell építenie a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály által 
meghatározott területen a jelen határozat 3. mellékletében meghatározott 
paramétereknek megfelelő, 1 db ideiglenes kézilabda csarnokot 2019. október 
30-ig az építőmesteri munkákat, a sportburkolatot, sportszereket, a csarnok 
szerkezetét, a gépészetet, villa-  mosság, közmű bekőtéseket, tervezést, 
engedélyeztetést, a rendeltetésszerű használatra alkalmas berendezéseket is 
magában foglaló műszaki tartalommal, mely magában foglalja a fenti műszaki 
tartalom szerinti építési-szakipari kivitelezési munkákat kompletten, az 
önkormányzat feladata a közmű csatlakozási pontok (víz, csatorna, 
elektromos áram) telken belüli biztosítása. A 1 db ideiglenes kézi- labda 
csarnok a szerződés lejártakor az önkormányzat tulajdonába kerül; 

    -  valamint elfogadja a határozat 2. számú mellékletében csatolt ajánlatkérést, a 
határozat 4. számú mellékleteként csatolt Szolgáltatási koncessziós 
(üzemeltetési) szerződést, a határozat 5. mellékleteként csatolt bérleti díjakat, 
a határozat 6. mellékleteként az Üzemeltetési Műszaki leírást. 

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

határozat 1. 2. és 3. számú mellékletei megküldésével, az ajánlatkéréshez 
szükséges lépéseket tegye meg az alábbi gazdasági társaságok felé: 
- Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. (4025 Debrecen, Vágóhíd u.14.) 
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- DVG Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) 
- Pentele Clear Kft. (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 6.) 
- Top Cleaning Kft. (1101 Budapest, Albertirsai út 10. 33. ép.) 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester  
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

        a vagyonkezelési osztály 

        a városüzemeltetési és beruházási osztály 

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

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 3. pontban jelzett ajánlatkérésre beérkezett ajánlatok közül a 
legkedvezőbb ajánlatot tevővel kösse meg a szerződést. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester  
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

        a vagyonkezelési osztály 

        a városüzemeltetési és beruházási osztály 

Határidő: az ajánlatok beérkezését követő 30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Hingyi László, Pintér 
Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
439/2019. (VII.04.) határozata 

a sport - és egyéb szervezetek  bérleti díj támogatása forrásának 
meghatározására a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi 

sportingatlanokra vonatkozóan 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évre 2019. szeptember 

01. napjától 16.666.667.- Ft plusz forrást, 2020. január 01-től 2022. december 
31. napjáig 432.264.920,- Ft/év fedezetet biztosít a dunaújvárosi Jégcsarnok, 
Tornacsarnok, Sporttelep (futballstadion és kiszolgáló), Sportcsarnok 
(kézilabdacsarnok) illetve az ingatlanok felújítása idején mobilcsarnok a sport - 
és egyéb szervezetek részére a sportingatlanok bérleti díj támogatására a 
2019. évi költségvetés 5. melléklet 14., sor vagyonkezelési feladatok, dologi 
kiadások soráról 11.091.000.- Ft, valamint az 5.a. melléklet vagyonkezelési 
feladatok 14.7. sor áthúzódó élményfürdő belépő támogatás soráról 
5.576.000.- Ft történő átcsoportosítással. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés módosításakor 
és a 2020.,2021. és 2022. évi költségvetési rendelet tervezésénél vegye 
figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a jegyző 

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 

Határidő:  a 2019. évi költségvetés módosításának, és a 2020-2022. évi 
                 költségvetési rendeletek tervezésének ideje 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Hingyi László, Pintér Attila, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

440/2019. (VII.04.) határozata 
DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási szerződés 2. módosítása -2019. április-december hónap- 
megkötéséről 

 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság által 2019.04.04-én megkötött, a 
2019. április-december hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés 2. 
számú módosítását, a I., X., XXIV., XXVII. sorok előirányzatainak emelését 
jóváhagyja. 

 
2) Az 1. pontban szereplő I. (Erdőfenntartás, erdészeti munkák) sort érintő 

19.050.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2019. (II.15.) rendelet 5.b. mellékletének 24.1 Pályázati tevékenység, 
felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) 
elnevezésű sorról történő átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
3)  Az 1. pontban szereplő X. (Köztéri műtárgyak és berendezések karbantartása) 

sort érintő 19.050.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről és annak 
végrehajtásáról szóló 6/2019.(II.15.) rendelet 5.b. mellékletének 24.1 Pályázati 
tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és 
közbeszerzési fedezet) elnevezésű sorról történő átcsoportosítás útján 
biztosítja. 

 
4)  Az 1. pontban szereplő XXIV. (Sportpályák berendezéseinek javítása, pótlása) 

sort érintő 19.050.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről és annak 
végrehajtásáról szóló 6/2019. (II.15.) rendelet 5.b. mellékletének 24.1 Pályázati 
tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és 
közbeszerzési fedezet) elnevezésű sorról történő átcsoportosítás útján 
biztosítja. 

 
5)  Az 1. pontban szereplő XXVII. (Zárt és nyitott elválasztott rendszerű csapadék 

csatornák javítása, karbantartása) sort érintő 19.050.000 Ft-tal történő 
emeléshez a fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. 
évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019.(II.15.) rendelet 5.b. 
mellékletének 24.1 Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon 
felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) elnevezésű sorról történő 
átcsoportosítás útján biztosítja. 



17 

 

6)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal 2019. április-december hónapra szóló szolgáltatási 
keretszerződés 2. sz. módosítását aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Határidő: 2019. július 15. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2-5. pontokban 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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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Hingyi László, Pintér Attila, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

441/2019. (VII.04.) határozata 
 a 2019. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a vagyonbérleti díj 

terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal összefüggő szerződések 
elfogadására 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi víziközmű vagyon  

vagyonbérleti díját 59.408.689.- Ft + ÁFA (bruttó:75. 449.035.- Ft) összegben 
állapítja meg. 

 
2.  A közművagyon vagyonbérleti díját a vonatkozó, jelenleg érvényben lévő 

Szolgáltatási - Vállalkozási Szerződés 5. pontja figyelembevételével DMJV. 
Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztálya számlázza ki az üzemeltető 
DVCSH Kft. felé. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a DVCSH 

Kft. által befizetett vagyonbérleti díjat az önkormányzat költségvetésében 
elkülönítetten kezelje. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: havonta folyamatosan 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a víz – csatorna 

közműrendszeren 2019. évben a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő 
rekonstrukciós munkák összegét a vagyonbérleti díj 100%-ában, azaz 
59.408.689.- Ft + ÁFA (bruttó: 75. 449.035.- Ft) keretösszegben állapítja meg. 

  
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a dunaújvárosi víz – csatorna közműrendszeren 2019. évben a 
vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós feladatok végrehajtására 
vonatkozó, a határozat 1. számú mellékletét képező Vállalkozási 
keretszerződést 59.408.689.- Ft + ÁFA (bruttó: 75. 449.035.- Ft) 
keretösszegben a DVCSH Kft.-vel írja alá. 

 
A feladat fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
rendelet (továbbiakban: rendelet) 7. b. melléklet „ Viziközmű rekonstrukciós 

feladatai 2019” soron szereplő  62.992.e Ft +ÁFA összeg, melynek bevételi 
oldala  a 2019  évi víziközmű vagyonbérleti díj.        
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a  polgármester 

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. július 15. 

        
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a víz – csatorna 

közműrendszeren 2019. évben a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő 
rekonstrukciós munkák műszaki ellenőri és mérnök tanácsadási feladatainak 
elvégzésével   3.861.565.- Ft + ÁFA  (bruttó: 4.904.187.- Ft) összegben a DVG 
Dunaújvárosi vagyonkezelő Zrt.-t  bízza meg,  mely összeg a   rendelet 7.b. 
melléklet  5.8 sor„ Víziközművek műszaki ellenőri feladatai 2019” soron került 
megtervezésre. 

   
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a dunaújvárosi víz – csatorna közműrendszeren 2019. évben a 
vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós feladatok műszaki 
ellenőrzésére vonatkozó, a határozat 2. számú mellékletét képező 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. július 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Cserna Gábor), nem szavazott 
2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Hingyi László, 
Pintér Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
442/2019. (VII.04.) határozata 

a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel megkötött 
támogatási szerződés módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 616/2015. 

(XI.12.) határozat alapján a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel 2015. 
december 7-én megkötött – a 682/2017. (X.19.) határozattal és a 606/2018. 
(XI.15.) határozattal módosított – támogatási szerződés 5.2. pontja az alábbiak 
szerint módosuljon: 

 „5.2. A támogatás felhasználásának  
                              kezdő időpontja: a támogatás átutalásának napja 
                             véghatárideje: 2020. május 31.” 
  
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 3. számú módosítását írja alá. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
              a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a humán szolgáltatási osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: 2019. július 13. 

         - a szerződés aláírására: 2019. július 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Hingyi László, Pintér Attila, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

443/2019. (VII.04.) határozata 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására kötendő 

megállapodás jóváhagyásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő megállapodás tervezetét aláírja, 
amennyiben az a korábbi évek megállapodásaihoz képest érdemi változásokat nem 
tartalmaz. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a humán szolgáltatási osztály vezetője  
Határidő: a szerződés aláírására: a szerződés megküldését követően haladéktalanul 
 

 


