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Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  2019.  december  23-ai
rendkívüli  nyílt  ülésén  született  döntések,  valamint  a  szavazás  nyilvános
adatai: 

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  rendkívüli  nyílt  ülés  meghívójában  szereplő
napirendi pontokat – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
795/2019. (XII.23.) határozata

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlésének 2019. december 23-ai  rendkívüli
nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint:

1. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  2020.  évre  vonatkozó
támogatására

2. Javaslat  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  intézményekben
foglalkoztatottak 2020. évi béren kívüli juttatására

3. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  fenntartásában
működő Dunaújvárosi Óvoda Éves Munkatervének véleményezésére

4. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlésének 641/2019.  (XI.21.)
határozata 1. pontjának javítására

5. Javaslat  a  9.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátása  érdekében  előzetes
döntés meghozatalára

6. Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének dr. Székely Krisztinával támogatási
szerződés megkötésére

7. Javaslat a települési értéktár bizottság elnöke megbízásának visszavonására,
új  elnök  megbízására,  valamint  a  bizottság  működési  szabályzatának
módosítására

8. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Fogyatékosságügyi  Tanácsa
megalakulásának jóváhagyására

9. Javaslat  együttműködési  megállapodás  megkötésére  a  Mozgáskorlátozottak
Együtt Egymásért Egyesületével

10. Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő
támogatására – 2020. évre
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11. Javaslat  az  Uniszol-Létesítménygazdálkodási  Zrt.  kérelmének  elbírálására  a
dunaújvárosi  labdarúgó  stadionban  elkészült  új  öltöző  és  VIP  épületrész
üzemeltetési és karbantartási feladataira vonatkozóan

12. Javaslat  a  2020.  évi  tokiói  olimpiára  kvalifikációt  szerzett  Kovács  Zsófia
jutalmazására

13. Javaslat  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  648/2019.  (XI.21.)
határozat módosítására – DKKA Nonprofit Kft. tagi kölcsön

14. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Labdarúgó  Szövetség  által  megrendezésre  kerülő
XVIII. Carissa Kupa Nemzetközi Jótékonysági Labdarúgó torna támogatására

15. Javaslat  a  Nemzeti  Szabadidős-Egészség  Programban  nyert  futókör
kialakításához saját forrásból történő önerő biztosítására

16. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Víz-,  Csatorna  Hőszolgáltató  Kft.  ajánlatának
elbírálására,  az  önkormányzat  villamosenergia  termelő  részvénytársaságban
való részvételével kapcsolatos döntések meghozatalára

17. Javaslat  az  Energo-Hőterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  2018.  évi  éves
beszámolójának  megtárgyalására,  és  egyéb  kapcsolódó  döntések
meghozatalára

18. Javaslat  az  Energo-Viterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  2018.  évi  éves
beszámolójának megtárgyalására, valamint tatgi kölcsön rendezésére

19. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  705/2019.  (XI.21.)
határozata módosításra

20. Javaslat  a  Volánbusz Zrt.  2019.  évi  várható  eredményéről  szóló  tájékoztató
megismerésére

21. Javaslat  helyiséghasználat  biztosítására  a  Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat
Egyesület részére

22. Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány
részére

23. Javaslat  állásfoglalás  kialakítására  a  Corner  Trade  Kft.-vel  kötött  bérleti
szerződés megszüntetéséről

24. Javaslat a Dunaújváros belterület 691/2 helyrajzi szám alatt felvett, 2.2231 m2
területű,  erdő  megnevezésű  ingatlan  2037  m2  nagyságú  területének
használatára

25. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Telenor
Magyarország  Zrt.  között  a  Dunaújváros  belterület  451/3  hrsz.  alatt  felvett
ingatlan  (víztorony)  vonatkozásában  kötendő  bérleti  szerződés
véleményezésére
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26. Javaslat  a  dunaújvárosi  2976/45 és  2976/50 helyrajzi  számon nyilvántartott,
természetben  az  Északi  Ipari  Parkban  található  ingatlanok  együttes
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére

27. Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel kötött közfeladat ellátási
szerződés módosítására

28. Javaslat  a  DVG Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.-vel  megbízási,  vállalkozási,
üzemeltetési és őrzési szerződések megkötésére

29. Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Sportcsarnok épületének kiviteli
terveinek  elkészítése  és  kivitelezése”  tárgyában  megindított  feltételes
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

30. Javaslat  a  „Dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  fejlesztésével”  kapcsolatos
döntések meghozatalára

31. Javaslat  a  Modern  Városok  Program  keretében  megvalósuló  „víziközmű-
hálózat fejlesztésére” vonatkozó projektben a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel
kötött projektmenedzsment különmegállapodás szerződés megszüntetésére, és
az 591/2018. (XI.15.) határozat hatályon kívül helyezésére

32. Javaslat  az  592/2018.  (XI.15.)  és  az  593/2018  (XI.15.)  KH  módosítására
valamint a kapcsolódó szerződésekben szükséges változtatások elfogadására
forrás biztosítására

33. Javaslat az 581/2018. (XI.15.) közgyűlési határozat módosítására, valamint a
forrás biztosítására

34. Javaslat  az 587/2018. (XI.15) közgyűlési  határozat módosítására, valamint a
forrás biztosítására

35. Javaslat  az  MVP  keretében  a  „Fabó  Éva  Sportuszoda  felújítása”  projekt
kivitelezői szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosítására vonatkozó
114/2019. (III.21.) határozat módosítására

36. Javaslat  a  Modern  Városok  Program  keretében  megvalósuló  „Szálloda  és
rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness és Gyógyászati Központ
mellett”  című  pályázathoz  kapcsolódó  466/2018.  (IX.20.)  közgyűlési
határozatban  biztosított  önkormányzati  költségvetést  terhelő  pályázati  előleg
visszaadására

37. Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „A helyi identitás és
kohézió  erősítése  Dunaújvárosban”  projektre  vonatkozó  előirányzat
csökkentésére

38. Javaslat  a  Kubinyi  Ágoston  Program  keretében  benyújtott  pályázat  saját
forrásként biztosított pályázati önrész visszaadására
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39. Javaslat  Dunaújváros településkép védelméről  szóló rendelet módosításának
elkészíttetésére

40. Javaslat  a  2019.  évi  víziközmű  vagyonbérleti  díj  terhére  elvégzendő
rekonstrukciós munkákkal összefüggő szerződések 1. számú módosítására

41. Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására
vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  5.  sz.  módosítás  –  2019.  április-
december hónap – megkötésére

42. Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására
vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  –  2020.  január-március  hónap  –
megkötésére

43. Javaslat  a  DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátásához
szükséges  konténerek  és  zsákok  biztosítására  vonatkozó  keretszerződés
megkötésére a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel

44. Javaslat 2020. január-március hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények
és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére

45. Javaslat Dunaújvárosi Piac 16. számú kapujának, kerítésének és tartópillérének
helyreállítási munkálataira

46. Javaslat intézmények felújítási munkáira

47. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló  35/2015.  (XII.18.)  önkormányzati  rendelete  alapján  az  időskorúak
támogatása időpontjainak meghatározására (2020. Húsvét ünnepe, Időskorúak
világnapja)

48. Javaslat  a  rászoruló  dunaújvárosi  gyermekek  2019.  évi  téli  szünidei
étkeztetésének kiterjesztésére

49. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  új  könyvvizsgálati
tevékenységre  vonatkozó  megbízási  szerződés  előkészítésére,  illetve
megkötésére

50. Javaslat  „Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs  elleni
védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás
és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására

51. Javaslat  „Elektromos  gépjárművek  beszerzése”  tárgyú  pályázati  forrás
felhasználására

52. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi  klímavédelmi
stratégiájáról szóló szándéknyilatkozatának elfogadására
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  rendkívüli  nyílt  ülésre  meghívott  személyek
számára tanácskozási jogot biztosított – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő
(Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
796/2019. (XII.23.) határozata

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. december 23-ai rendkívüli nyílt
ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  Márkus  Józsefné  személyi  térítési
díjhátralék  ügyében  fellebbezés  elbírálására”  című  napirend  zárt  ülésen  történő
tárgyalásának  elrendeléséről  című  előterjesztés  határozati  javaslatát  –  mellette
szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
797/2019. (XII.23.) határozata

„Javaslat Márkus Józsefné személyi térítési díjhátralék ügyében fellebbezés
elbírálására” című napirend zárt ülésen történő tárgyalásának elrendeléséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. december 23-ai rendkívüli zárt
ülésre vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat Márkus
Józsefné  személyi  térítési  díjhátralék  ügyében  fellebbezés  elbírálására”  zárt  ülés
tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének a) pontja alapján tekintettel arra,
hogy a napirend hatósági ügy.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli zárt ülés meghívója szerinti napirendi
pontot  –  mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos
István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
798/2019. (XII.23.) határozata

a rendkívüli zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlésének 2019. december 23-ai  rendkívüli
zárt ülés napirendi pontját elfogadta az alábbiak szerint:

Javaslat  Márkus  Józsefné  személyi  térítési  díjhátralék  ügyében  fellebbezés
elbírálására

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  2020.  évre
vontakozó  támogatásáról  című  előterjesztés  határozati  javaslatát  –  mellette
szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
799/2019. (XII. 23.) határozata

a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2020. évre vonatkozó támogatásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  –  Suszter  Tamás  rendőr
alezredes  kapitányságvezető  kérésére  –  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
közbiztonságának fenntartására, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének
növelésére, a nagyobb tömegrendezvények biztosítására, a reagáló szolgálat,
valamint  a  közterületi  jelenlét  növelése  miatt  felmerülő  többletszolgáltatások
finanszírozására,  a  rendőrség  kötelékében  szolgálatot  teljesítő  kollégák
jutalmazására fordítanák. Többek között számítástechnikai jellegű fejlesztések,
a munkakörülmények feltétekeinek javítását szolgáló eszközök beszerzésére a
Dunaújvárosi Rendőrkapitányságot 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forintos vissza
nem térítendő támogatásban részesíti.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt,
hogy  az  1.  pontban  hozott  döntést Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetése összeállítása során vegye figyelembe.

    Felelős: - a költségvetés összeállításáért:
        a jegyző
      - a költségvetés összeállításában való közreműködésért:
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

   Határidő:  2020. évi költségvetés összeállításának időpontja

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  a  támogatás  nyújtása  végett  a  Fejér  Megyei  Rendőr-
főkapitánysággal  kötendő  megállapodást  aláírja,  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 szerződés aláírására: 2020. január 27.

        - a szerződés nyilvántartásba vételére: 2020. január 27.
        - a pénzügyi teljesítésre: a szerződés aláírását követő 15 nap. 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Humán Szolgáltatási
Osztály vezetőjét a határozat közlésére.
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Felelős:   a humán szolgáltatási osztályvezető
  Határidő: 2020. január 6.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő
intézményekben  foglalkoztatottak  2020.  évi  béren  kívüli  juttatása  fedezetének
biztosításáról  című  előterjesztés  határozati  javaslatát  –  mellette  szavazott  11  fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy
Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
800/2019. (XII. 23.) határozata

az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 
2020. évi béren kívüli juttatása fedezetének biztosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az
önkormányzat  fenntartásában  lévő  intézményekben  foglalkoztatottak  béren
kívüli juttatásban részesüljenek 2020. január 1-től 2020. december 31. napjáig. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat fenntartásában
lévő intézmények részére az 1. pontban meghatározott béren kívüli juttatás és a
munkáltatót  terhelő  jövedelemadó  és  szociális  hozzájárulási  adó  2020.  évi
fedezetét  az  engedélyezett  létszámra  vonatkozóan  az  alábbiak  szerint
biztosítja:

Kiemelt kiadási előirányzat Éves kiadás 2020.
évben (Ft)

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros (122,45 
fő):

személyi juttatás (8.000.- Ft/fő/hó):
munkáltatói adók (32,5%):
Összesen:

11.755.200.-
3.820.440.-

15.575.640.-

Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi
Szent Erzsébet Idősek Otthonai (171,5 fő):

személyi juttatás (8.000.- Ft/fő/hó):
munkáltatói adók (32,5%):
Összesen:

16.464.000.-
5.350.800.-

21.814.800.-

Útkeresés Segítő Szolgálat (50,15 fő):

személyi juttatás (8.000.- Ft/fő/hó):
munkáltatói adók (32,5%):
Összesen:

4.814.400.-
1.564.680.-
6.379.080.-

Dunaújvárosi Óvoda (236,5 fő):

személyi juttatás (8.000.- Ft/fő/hó):
munkáltatói adók (32,5%):
Összesen:

22.704.000.-
7.378.800.-

30.082.800.-
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Intercisa Múzeum (17 fő):

személyi juttatás (8.000.- Ft/fő/hó):
munkáltatói adók (32,5%):
Összesen:

1.632.000-
530.400.-

2.162.400.-

Egészségmegőrzési Központ (13 fő):

személyi juttatás (8.000.- Ft/fő/hó):
munkáltatói adók (32,5%):
Összesen:

1.248.000.-
405.600.-

1.653.600.-

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza (35
fő):

személyi juttatás (8.000.- Ft/fő/hó):
munkáltatói adók (32,5%):
Összesen:

3.360.000.-
1.092.000.-
4.452.000.-

Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  (24
fő):

személyi juttatás (8.000.- Ft/fő/hó):
munkáltatói adók (32,5%):
Összesen:

2.304.000.-
748.800.-

3.052.800.-

József Attila Könyvtár Dunaújváros (25 fő):

személyi juttatás (8.000.- Ft/fő/hó):
munkáltatói adók (32,5%):
Összesen:

2.400.000.-
780.000.-

3.180.000.-

Mindösszesen (694,6 fő):

személyi juttatás (8.000.- Ft/fő/hó):
munkáltatói adók (32,5%):
Összesen:

66.681.600.-
21.671.520.-
88.353.120.-

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1-2.
pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2020.  évi  költségvetési  rendeletének tervezése során vegye
figyelembe,  az  intézmények  költségvetését  a  2.  pontban  meghatározott
összeggel emelje meg. 

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

Határidő:   a 2020. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja
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4. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése  felkéri a polgármestert,  hogy a
határozatot   küldje meg az önkormányzati intézmények vezetői részére.

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

  a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére 2019. december 31.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában működő Dunaújvárosi Óvoda 2019/2020.  nevelési  évre  vonatkozó
munkatervének véleményezéséről című előterjesztés határozati javaslatát – mellette
szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének  
801/2019     (XII.   23  .)     határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
Dunaújvárosi Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének

véleményezéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Óvoda intézmény
2019.  szeptember  1-jén  kelt,  a  határozat  mellékletét  képező  Munkatervét
megismerte és az abban foglaltakkal egyetért.

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

Felelős: - a határozat közléséért:
                a polgármester                 

  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2020. január 6.
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy  a  közgyűlés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  641/2019.  (XI.21.)
határozata  1.  pontjának  javításáról  című  előterjesztés  határozati  javaslatát  –  mellette
szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy
Éva),  távol  lévő 4  fő (Cserna Gábor,  Gombos István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének  
802/2019     (XII.   23  .)     határozata  

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
641/2019. (XI.21.) határozata 1. pontjának  javításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a  641/2019.  (XI.21.)  határozatának 1.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által fenntartott
köznevelési intézményekben (óvoda, általános és középiskola), valamint az Egyesített
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai a 2020. január  1-
jétől alkalmazandó szolgáltatási díjat (nyersanyagköltség és rezsiköltséget) az alábbiak
szerint határozza meg:

Intézmény nyersanyagköltség
Ft/nap/adag

Rezsi
Ft/nap/adag

Vállalkozói díj
Ft/nap/adag

Óvoda 408 + áfa 444 + áfa 852 + áfa
Általános iskolai

napközi otthon
- tízórai
- ebéd
- uzsonna

507 + áfa

82+ áfa
344 + áfa
81 + áfa

429 + áfa

100 + áfa
228 + áfa
101 + áfa

936 + áfa

182 +áfa
572 +áfa
182 +áfa

Általános iskolai ebéd 344 + áfa 228 + áfa 572 +áfa
Középiskolai ebéd 366 + áfa 280 + áfa 646 + áfa
Középiskolai kollégium

2. reggeli
3. ebéd
4. vacsora

845 + áfa
193 + áfa
366 + áfa
286 + áfa

755 + áfa
214 + áfa
280+ áfa
262 + áfa

1600 +áfa
407 +áfa
646 +áfa
548 +áfa

ESZI 661 + áfa 306 + áfa 967 +áfa

Diétás étkezés esetén 10% felárat kell fizetni.”

2. A  641/2019.  (XI.21.) határozat  többi  pontjában  foglaltakat  változatlan  tartalommal
fenntartja.

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

Felelős:  - a határozat közléséért:
                  a polgármester                 

       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő:  a határozat közlésére: 2019. december 31.
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy a közgyűlés a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátása érdekében előzetes
döntés meghozataláról című előterjesztés határozati javaslatát  – mellette szavazott 11 fő
(Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol
lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének  
803/  2019.     (XII. 23.)     határozata  

a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátása érdekében 
előzetes döntés meghozataláról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a  jelenleg  betöltetlen  dunaújvárosi  9.
számú felnőtt  háziorvosi  körzetnek háziorvossal  való folyamatos ellátása érdekében
kifejezi  részvételi  szándékát  az  Állami  Egészségügyi  Ellátó  Központ
Praxisprogramjában.  

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a praxisprogramban való részvételhez
szükséges  „Szerződés  helyettesítő  háziorvosi  szolgálat  ellátására”  megnevezésű
szerződésben  foglaltakat  megismerte  és  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  Állami
Egészségügyi Ellátó Központtal a szerződést e határozat 1. számú melléklete szerinti
tartalommal kösse meg, a programban való részvételre alkalmas jelentkező esetén.

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

Határidő:  a programban való részvételre alkalmas jelentkező esetén
                  haladéktalanul

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a dunaújvárosi,
helyettesítéssel  ellátott  9.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos  ellátására  a
jelentkező dr. Kosztelny László és felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjék a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok beszerzése és a szerződéskötésnek az
önkormányzat részéről szükséges feltételek biztosítása érdekében.

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

Határidő:  legkésőbb a finanszírozási szerződés megkötésének időpontja

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a 9. számú felnőtt háziorvosi
körzet  ápolói  feladatainak  ellátására  vonatkozó  –  a  jelen  határozat  2.  számú
mellékletét képező – megbízási szerződést. A kötelezettségvállalás fedezetét az Állami
Egészségügyi Ellátó Központtól átadott finanszírozás biztosítja.

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

Határidő:   2020. február 29.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés dr. Székely Károly képviselőt személyes érintettség
bejelentése alapján a határozathozatalból  – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő
4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – kizárta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
804/  201  9  . (  XII.23.  ) határozata  

Dr. Székely Károly képviselő személyes érintettség bejelentése alapján
a határozathozatalból történő kizárásáról

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Székely Károly képviselő személyes
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a „Javaslat Dunaújváros MJV
Közgyűlésének dr.  Székely Krisztinával  támogatási  szerződés megkötésére”  című
előterjesztés határozati javaslatára történő szavazásból dr. Székely Károly képviselőt
kizárja,  melynek  indoka  az,  hogy  a  határozati  javaslatban  érintett  személy  a
képviselő közeli hozzátartozója.
 
Felelős:         a polgármester
Határidő:       azonnal
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként  megállapította,
hogy a közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének dr. Székely Krisztinával
támogatási  szerződés  megkötéséről  című  előterjesztés  határozati  javaslatát  –  mellette
szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem szavazott 1
fő (Dr.  Székely Károly),  távol  lévő 4 fő (Cserna Gábor,  Gombos István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének  
805/  2019.     (XII.23.)     határozata  

 Dunaújváros MJV Közgyűlésének dr. Székely Krisztinával 
támogatási szerződés megkötéséről

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 2020. január
hónaptól 2020. június 30. napjáig, de legfeljebb addig az időpontig, amíg Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  közfinanszírozott  ellátáshoz  önkormányzati
tulajdonú rendelőt nem biztosít. 

2. Az  1.  pontban  jelölt  összeg  fedezetét  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelete tervezésekor figyelembe vette.

     
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: polgármester
                     - végrehajtásban való közreműködésért:
                       a humán szolgáltatási osztályvezető
                     - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
                       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
     Határidő:  a szerződés aláírására: 2020. január 30.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelete elfogadásakor az
1. pontban jelzett kötelezettségvállalást vegye figyelembe.

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

                         költségvetési és pénzügyi osztályvezető
     Határidő:    a költségvetési rendelet elfogadásakor

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

     Felelős     :    - a határozat közléséért: polgármester
                    - végrehajtásban való közreműködésért: 

                         humán szolgáltatási osztályvezető       
     Határidő:    2020. január 17.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  települési  értéktár  bizottság  elnöke
megbízatásának  visszavonásáról,  az  új  elnök  megbízásáról,  valamint  a  bizottság
működési  szabályzatának módosításáról  című előterjesztés határozati  javaslatát  –
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
806/2019. (XII.23.) határozata

a települési értéktár bizottság elnöke megbízásának visszavonásáról,
az új elnök megbízásáról, valamint a bizottság működési szabályzatának

módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi települési értéktár
bizottság elnöke, Friedrichné Pethő Ilona megbízását visszavonja, egyidejűleg
a  Közgyűlés  a  bizottság  elnöki  feladatainak  ellátásával  Barta  Endre
alpolgármestert bízza meg.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  települési  értéktár  bizottság
működési  szabályzatát  a  határozat  1.  számú  melléklete  szerint  módosítja,
egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  módosító  okirat  és  a  határozat  2.
számú  mellékletét  képező  egységes  szerkezetű  működési  szabályzat
aláírására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. január 10.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Fogyatékosságügyi  Tanácsa  megalakulásának  jóváhagyásáról  című  előterjesztés
határozati javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki
Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem szavazott 1 fő (Orosz Csaba), távol lévő 4 fő
(Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
807/  2019. (XII.23.) határozata  

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Fogyatékosságügyi Tanácsa
megalakulásának jóváhagyásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  támogatja  a
fogyatékos  emberek  hátrányainak  enyhítése,  esélyegyenlőségük
megalapozása,  a  fogyatékos  személyek  helyzetének  előmozdítása,  a
fogyatékosságüggyel  kapcsolatos  feladatok  ellátásának  segítése,  továbbá  a
fogyatékos  személyek  érdekében  működő  civil  szervezetekkel  történő
együttműködés  erősítése  céljából  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Fogyatékosságügyi Tanácsának megalakulását.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  Fogyatékosságügyi
Tanácsba Szántó Péter képviselőt delegálja.

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

                 a személyügyi és működtetési osztály vezetője
Határidő: 2019. december 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  együttműködési  megállapodás  megkötésére  a
Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesületével című előterjesztés határozati
javaslatát – mellette Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,  Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy  Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
808/2019. (XII.23.) határozata

együttműködési megállapodás megkötésére 
a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért  Egyesületével

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal a céllal, hogy az
önkormányzat  és  a  Mozgáskorlátozottak  Együtt  Egymásért  Egyesülete  az
elmúlt  években  kialakult  együttműködés  további  fenntartásáról  egymással
írásbeli megállapodást kössön.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére, egyúttal felhatalmazza az együttműködési megállapodás aláírására a
határozat mellékletében foglalt tartalommal.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
     a polgármester
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
     a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő:   2020. január 15.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  sportszervezetek  létesítmény  bérleti  díjának
pályázati úton történő támogatásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott
10  fő  (Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy
Éva), nem szavazott  1 fő (Barta Endre),  távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos
István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
809/2019.   (XII.23.)     határozata     

a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának 
pályázati úton történő támogatásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013.
(I.24.)  határozata alapján a 2020.  január  01.  és 2020.  december 31.  közötti
időszakra  közzétett  Pályázatot  érvényesnek  és  eredményesnek,  az  alábbi
sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja.  Újabb pályázat a 2020. évre
vonatkozóan nem kerül kiírásra, azonban jelen határozat alapján a támogatás
2020. január 01. és 2020. március 31. közötti időszakra vonatkozik és a további
támogatásokról a későbbiekben dönt a Közgyűlés.

2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  alábbi  költségvetési
támogatásban részesíti a sportszervezetet 2020. január 01. és 2020. március
31.  közötti  időszakra  vonatkozó  sportlétesítmények  bérleti  díjának
támogatására  vonatkozóan,  azzal  hogy  az államháztartásról  szóló  törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a
közpénzekből  nyújtott  támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi  CLXXXI.
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése
szerinti feltételeknek:

Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó)

Dunaújvárosi  Sárkányok
Kosárlabda Sportegyesület

2020.01.01.-2020.03.31. 1.000.000,- Ft

Danubius  Kulturális  és
Sport Egyesület

2020.01.01.-2020.03.31. 3.750.000,- Ft

Dunaferr Sportegyesület 2020.01.01.-2020.03.31. 13.200.000,- Ft

Dunaújvárosi  Kohász
Labdarúgó  Öregfiúk
Egyesület

2020.01.01.-2020.03.31. 692.500,- Ft

Dunaújvárosi  Egyetem
Diák Sportegyesület

2020.01.01.-2020.03.31. 2.671.587,-Ft

Titán Sportegyesület 2020.01.01.-2020.03.31. 1.470.000,- Ft

Angels  Női  Jégkorong
Sportegyesület

2020.01.01.-2020.03.31. 2.520.525,- Ft



22

Dunaújvárosi Labdarúgó 
Szövetség

2020.01.01.-2020.03.31. 1.534.186,- Ft

Dunaújvárosi Atlétikai 
Club

2020.01.01.-2020.03.31. 3.750.000,- Ft

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

Felelős:    - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                   a polgármester 
                 - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                   a vagyonkezelési osztályvezető
Határidő:  - a határozat közlésére: 2019. december 31.

                         - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat
                           Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott
                           nyilatkozatát követő 30 napon belül

4.) Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az
önkormányzat internetes honlapján.

Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                  a jegyző
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                  a személyügyi és működtetési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: 2019. december 31.

                        - a határozat végrehajtására: 2020. január 15.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés a sportszervezetek létesítmény bérleti  díjának a
Dunaújváros-Pálhalma  Agrospeciál  Sportegyesület  pályázati  úton  történő
támogatásáról  című határozati  javaslatot  – mellette szavazott  11 fő (Barta Endre,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő
4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
810/2019.   (XII.23.)     határozata     

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

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013.
(I.24.)  határozata alapján a 2020.  január  01.  és 2020.  december 31.  közötti
időszakra  közzétett  Pályázatot  érvényesnek  és  eredményesnek,  az  alábbi
sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja.  Újabb pályázat a 2020. évre
vonatkozóan nem kerül kiírásra, azonban jelen határozat alapján a támogatás
2020. január 01. és 2020. március 31. közötti időszakra vonatkozik és a további
támogatásokról a későbbiekben dönt a Közgyűlés.

2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  alábbi  költségvetési
támogatásban részesíti a sportszervezetet 2020. január 01. és 2020. március
31.  közötti  időszakra  vonatkozó  sportlétesítmények  bérleti  díjának
támogatására  vonatkozóan,  azzal  hogy  az államháztartásról  szóló  törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a
közpénzekből  nyújtott  támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi  CLXXXI.
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése
szerinti feltételeknek:

Sportszervezet
neve

Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó)

Dunaújváros
Pálhalma
Agrospeciál
Sportegyesület

2020.01.01.-2020.03.31. 12.899.093,- Ft

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

Felelős:    - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                   a polgármester 
                 - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                   a vagyonkezelési osztályvezető
Határidő:  - a határozat közlésére: 2019. december 31.

                         - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat
                           Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott
                           nyilatkozatát követő 30 napon belül

4.) Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az
önkormányzat internetes honlapján.

Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                  a jegyző
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                  a személyügyi és működtetési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: 2019. december 31.

                        - a határozat végrehajtására: 2020. január 15.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának az
Újvárosi  Hokillák  Sportegyesület  pályázati  úton  történő  támogatásáról  című
határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
811/2019.   (XII.23.)     határozata     

a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának az Újvárosi Hokillák
Sportegyesület pályázati úton történő támogatásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013.
(I.24.)  határozata alapján a 2020.  január  01.  és 2020.  december 31.  közötti
időszakra  közzétett  Pályázatot  érvényesnek  és  eredményesnek,  az  alábbi
sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja.  Újabb pályázat a 2020. évre
vonatkozóan nem kerül kiírásra, azonban jelen határozat alapján a támogatás
2020. január 01. és 2020. március 31. közötti időszakra vonatkozik és a további
támogatásokról a későbbiekben dönt a Közgyűlés.

2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  alábbi  költségvetési
támogatásban részesíti a sportszervezetet 2020. január 01. és 2020. március
31.  közötti  időszakra  vonatkozó  sportlétesítmények  bérleti  díjának
támogatására  vonatkozóan,  azzal  hogy  az államháztartásról  szóló  törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a
közpénzekből  nyújtott  támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi  CLXXXI.
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése
szerinti feltételeknek:

Sportszervezet
neve

Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó)

Újvárosi  Hokillák
SE

2020.01.01.-2020.03.31. 1.894.375,- Ft

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

Felelős:    - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                   a polgármester 
                 - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                   a vagyonkezelési osztályvezető
Határidő:  - a határozat közlésére: 2019. december 31.

                         - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat
                           Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott
                           nyilatkozatát követő 30 napon belül

4.) Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az
önkormányzat internetes honlapján.

Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                  a jegyző
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                  a személyügyi és működtetési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: 2019. december 31.

                        - a határozat végrehajtására: 2020. január 15.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. 2020. évi
létesítményhasználat megfizetése vállalásáról című határozati  javaslatot – mellette
szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
812/  2019.     (XII.23.)     határozata  

a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. 2020. évi létesítményhasználat
megfizetése vállalásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013.
(I.24.)  határozata alapján a 2020.  január  01.  és 2020.  december 31.  közötti
időszakra  közzétett  Pályázatot  érvényesnek  és  eredményesnek,  az  alábbi
sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja.  Újabb pályázat a 2020. évre
vonatkozóan nem kerül kiírásra, azonban jelen határozat alapján a támogatás
2020. január 01. és 2020. március 31. közötti időszakra vonatkozik és a további
támogatásokról a későbbiekben dönt a Közgyűlés.

2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  alábbi  költségvetési
támogatásban részesíti a sportszervezetet 2020. január 01. és 2020. március
31.  közötti  időszakra  vonatkozó  sportlétesítmények  bérleti  díjának
támogatására  vonatkozóan,  azzal  hogy  az államháztartásról  szóló  törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a
közpénzekből  nyújtott  támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi  CLXXXI.
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése
szerinti feltételeknek:

Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó)

DSE  Röplabda
Akadémia  Nonprofit Kft.

2020.01.01.-2020.03.31. 11.250.000,- Ft

3.)  Dunaújváros Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  11.250.000,-  Ft,  azaz
Tizenegymillió-kettőszázötvenezer  forint  támogatásban  részesíti  a  DSE
Röplabda Akadémia Nonprofit  Kft.-t  azzal,  hogy a DSE Röplabda Akadémia
Nonprofit Kft. vállalja, hogy egyéb pénzeszközeiből évi minimum 11.250.000,-
Ft összeget 2020. március 31-ig megfizet az Uniszol Létesítménygazdálkodási
Zrt.  részére  létesítményhasználat  fejében,  mely  teljesítést  az  Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt.  az önkormányzat által történő fizetésként ismer
el. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert
az  Uniszol-Létesítménygazdálkodási  Zrt.  által  előkészített,  jelen  pontban
rögzítetteket tartalmazó szerződés aláírására, az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság állásfoglalását követően. 
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4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban jelzett  támogatást
egy összegben,  a  határozat  2.  pontjában rögzített  szerződés aláírását  és  a
2019.  január  01-től  december  31-ig  kapott  támogatás  elszámolásának
elfogadását követően, az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére kívánja
rendezni, jelen határozat alapján.

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

Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését
                    követő nyolc napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  DVR-DSE  Nonprofit  Kft.  2020.  évi
létesítményhasználat megfizetése vállalásáról című határozati  javaslatot – mellette
szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
813/  2019.     (XII.23.)     határozata  

a DVR-DSE Nonprofit Kft. 2020. évi létesítményhasználat
megfizetése vállalásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013.
(I.24.)  határozata alapján a 2020.  január  01.  és 2020.  december 31.  közötti
időszakra  közzétett  Pályázatot  érvényesnek  és  eredményesnek,  az  alábbi
sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja.  Újabb pályázat a 2020. évre
vonatkozóan nem kerül kiírásra, azonban jelen határozat alapján a támogatás
2020. január 01. és 2020. március 31. közötti időszakra vonatkozik és a további
támogatásokról a későbbiekben dönt a Közgyűlés.

2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  alábbi  költségvetési
támogatásban részesíti a sportszervezetet 2020. január 01. és 2020. március
31.  közötti  időszakra  vonatkozó  sportlétesítmények  bérleti  díjának
támogatására  vonatkozóan,  azzal  hogy  az államháztartásról  szóló  törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a
közpénzekből  nyújtott  támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi  CLXXXI.
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése
szerinti feltételeknek:

Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó)

DVR-DSE  Nonprofit Kft. 2020.01.01.-2020.03.31. 1.250.000,- Ft

3.) Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése 1.250.000,-  Ft,  azaz Egymillió-
kettőszázötvenezer forint  támogatásban részesíti  a DVR-DSE Nonprofit  Kft.-t
azzal,  hogy a DVR-DSE Nonprofit  Kft.  vállalja,  hogy egyéb pénzeszközeiből
minimum  1.250.000,-  Ft  összeget  2020.  március  31-ig  megfizet  az  Uniszol
Létesítménygazdálkodási  Zrt.  részére  létesítményhasználat  fejében,  mely
teljesítést  az  Uniszol-Létesítménygazdálkodási  Zrt.  az  önkormányzat  által
történő  fizetésként  ismer  el.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
felhatalmazza  a  polgármestert  az  Uniszol-Létesítménygazdálkodási  Zrt.  által
előkészített,  jelen  pontban  rögzítetteket  tartalmazó  szerződés  aláírására,  az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. 
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4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban jelzett  támogatást
egy  összegben,   az  önkormányzat  2020.  évi költségvetése  terhére  kívánja
rendezni, jelen határozat alapján.

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

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését
                  követő nyolc napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia
Nonprofit  Kft.  részére  pótbefizetés  elrendelését,  2020.  évi  létesítményhasználat
megfizetése vállalásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta
Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy
Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
814/  2019.     (XII.23.)     határozata  

a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. részére
pótbefizetés elrendeléséről, 2020. évi létesítményhasználat

megfizetése vállalásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013.
(I.24.)  határozata alapján a 2020.  január  01.  és 2020.  december 31.  közötti
időszakra  közzétett  Pályázatot  érvényesnek  és  eredményesnek,  az  alábbi
sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja.  Újabb pályázat a 2020. évre
vonatkozóan nem kerül kiírásra, azonban jelen határozat alapján a támogatás
2020. január 01. és 2020. március 31. közötti időszakra vonatkozik és a további
támogatásokról a későbbiekben dönt a Közgyűlés.

2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  alábbi  költségvetési
támogatásban részesíti a sportszervezetet 2020. január 01. és 2020. március
31.  közötti  időszakra  vonatkozó  sportlétesítmények  bérleti  díjának
támogatására  vonatkozóan,  azzal  hogy  az államháztartásról  szóló  törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a
közpénzekből  nyújtott  támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi  CLXXXI.
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése
szerinti feltételeknek:

Sportszervezet
neve

Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó)

Dunaújváros
Kohász  Kézilabda
Akadémia  Non-
profit Kft.

2020.01.01.-2020.03.31. 9.672.755,- Ft

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 9.672.755,- Ft, azaz Kilencmillió-
hatszázhetvenkettőezer-hétszázötvenöt  forint  támogatásban  részesíti  a
Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit  Kft  azzal, hogy a DKKA
Kft. vállalja, hogy egyéb pénzeszközeiből évi minimum 9.672.755,- Ft összeget
2020. március 31-ig megfizet az Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt. részére
létesítményhasználat  fejében,  mely  teljesítést  az  Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt.  az önkormányzat által történő fizetésként ismer
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el. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert
az  Uniszol-Létesítménygazdálkodási  Zrt.  által  előkészített,  jelen  pontban
rögzítetteket tartalmazó szerződés aláírására, az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság állásfoglalását követően. 

4.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  100%-os  tulajdonában  álló
Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.-ben  a  polgári
törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  3:183  §-ban  foglaltak  szerint
pótbefizetést  kíván  végrehajtani  készpénzben  9.672.755,-  Ft  összegben,  a
határozat 2. pontjában rögzített  szerződés aláírását és a 2019. január 01-től
december 31-ig kapott támogatás elszámolásának elfogadását követően.

5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. pontban jelzett pótbefizetést
egy  összegben,  az  önkormányzat  2020.  évi  költségvetése  terhére  kívánja
rendezni, jelen határozat alapján.

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

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



33

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújvárosi  Jégkorong  Kft.  2020.  évi
létesítmény  bérleti  díjának  pályázati  úton  történő  támogatásáról  című  határozati
javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos
István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
815/2019.   (XII.23.)     határozata     

a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. 2020. évi 
létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013.
(I.24.)  határozata alapján a 2020.  január  01.  és 2020.  december 31.  közötti
időszakra  közzétett  Pályázatot  érvényesnek  és  eredményesnek,  az  alábbi
sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja.  Újabb pályázat a 2020. évre
vonatkozóan nem kerül kiírásra, azonban jelen határozat alapján a támogatás
2020. január 01. és 2020. március 31. közötti időszakra vonatkozik és a további
támogatásokról a későbbiekben dönt a Közgyűlés.

2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  alábbi  költségvetési
támogatásban részesíti a sportszervezetet 2020. január 01. és 2020. március
31.  közötti  időszakra  vonatkozó  sportlétesítmények  bérleti  díjának
támogatására  vonatkozóan,  azzal  hogy  az államháztartásról  szóló  törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a
közpénzekből  nyújtott  támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi  CLXXXI.
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése
szerinti feltételeknek:

Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó)

Dunaújvárosi Jégkorong
Kft.

2020.01.01.-2020.03.31. 15.875.000,- Ft

3.) Dunaújváros Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  15.875.000,-  Ft,  azaz
Tizenötmillió-nyolczázhetvenötezer  forint  támogatásban  részesíti  a
Dunaújvárosi  Jégkorong  Kft.-t  azzal,  hogy  a  498/2018.(IX.20)  közgyűlési
határozat  (mely  jelen  határozat  melléklete)  1.  pontja  alapján  a  dunaújvárosi
jégpályán technológiai,  TAO támogatásból  megvalósuló,  mindösszesen nettó
120.000.000,- Ft összegű felújításából 15.875.000,- Ft-ot megfizetettnek tekint
a Kft. a felújítás ellenértékének részeként. A 15.875.000,- Ft-ot a Dunaújvárosi
Jégkorong  Kft.  kizárólag  a  dunaújvárosi  jégpálya  bérleti  díja  megfizetésére
használhat  fel  és  ezen  összeget  engedményezi  az  Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt.-nek.
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4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
határozat  1.  mellékletét  képező minta alapján,  a nyertes pályázóval  kötendő
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően,  hogy az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a
Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás
nem minősül  állami  támogatásnak,  vagy a bejelentett  támogatási  tervezet  a
csekély  összegű  támogatásokra  vonatkozó  bizottsági  rendeletek  vagy  a
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül.
A  polgármester  felhatalmazása  kiterjed  a  szerződéstervezetnek  a  Miniszter
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására.

Felelős:    - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                   a polgármester 
                 - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                   a vagyonkezelési osztályvezető
Határidő:  - a határozat közlésére: 2019. december 31.

                         - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat
                           Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott
                           nyilatkozatát követő 30 napon belül

5.) Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az
önkormányzat internetes honlapján.

Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                  a jegyző
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                  a személyügyi és működtetési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: 2019. december 31.

                        - a határozat végrehajtására: 2020. január 15.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  szabad  korcsolya  finanszírozását,  diákok
szabadidős  sportolását  és  tömegsportot,  egyéb  szabadidős  tevékenységre
elkülönített pénzeszköz biztosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott
11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,  Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy  Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
816/2019. (XII.23.) határozata

szabad korcsolya finanszírozásáról, diákok szabadidő sportolásáról és
tömegsportról, egyéb szabadidős tevékenységre elkülönített pénzeszköz

biztosításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. január 01. és 2020. március
31. között a sportlétesítmény bérleti díj előirányzott keretből bruttó 2.093.040,-
Ft  összeget  elkülönít  szabad  korcsolya  finanszírozására,  heti  1  alkalomra  3
órás időtartamra.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az
Uniszol-Létesítménygazdálkodási  Zrt.  által  elkészített,  jelen  határozat  1.
pontjában hivatkozott létesítményhasználatra vonatkozó szerződés aláírására,
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. 

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                a polgármester 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztályvezető
Határidő: a határozat közlésére és a szerződés megkötésére:
                2019. december 31.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  sportszervezetek  létesítmény  használatának
bérleti  díja  költségvetési  fedezetének  biztosításáról  című  határozati  javaslatot  –
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
817/2019. (XII.23.) határozata

a sportszervezetek létesítmény használatának bérleti díja 
költségvetési fedezetének biztosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2020. január
01.  és  2020.  március  31.  közötti  időszakra  a  bruttó  108.066.230,-  Ft
kötelezettségvállalást a 2020. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe, egyben
felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő  kötelezettségvállalás
teljesítésére. 

 Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 

     - a költségvetés tervezéséért:
           a jegyző
         - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

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

 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:  2020. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés Szabó Zsolt alpolgármester módosító javaslatát –
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
818/2019 (XII.23.) határozata

Szabó Zsolt alpolgármester módosító javaslatáról 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta Szabó Zsolt  alpolgármester
azon  módosító  javaslatát,  mely  szerint  az  önkormányzat  az  Uniszol-
Létesítménygazdálkodási  Zrt.  részére  a  dunaújvárosi  labdarúgó  stadion  teljeskörű
üzemeltetési és karbantartási feladataira vonatkozóan a többlet rezsiköltséget számla
ellenében megtéríti az új öltöző és VIP épület üzemeltetésével kapcsolatosan.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  Uniszol-Létesítménygazdálkodási  Zrt.
kérelmének elbírálásáról a dunaújvárosi labdarúgó stadionban elkészült új öltöző és
VIP  épületrész  üzemeltetési  és  karbantartási  feladataira  vonatkozóan  című
előterjesztés  „C”  változatú  határozati  javaslatát  –  mellette  szavazott  11  fő  (Barta
Endre, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő
(Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
819/2019 (XII.23.) határozata

az Uniszol -Létesítménygazdálkodási Zrt. kérelmének elbírálásáról a
dunaújvárosi labdarúgó stadionban elkészült új öltöző és VIP épületrész

üzemeltetési és karbantartási feladataira vonatkozóan

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése úgy határoz,  hogy az  Uniszol-
Létesítménygazdálkodási  Zrt.  részére  a  dunaújvárosi  labdarúgó  stadion
teljeskörű  üzemeltetési  és  karbantartási  feladataira  vonatkozóan  a  többlet
rezsiköltségeket  számla  ellenében  megtéríti  az  új  öltöző  és  VIP  épület
üzemeltetésével kapcsolatban. 

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

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  meghatározott
feladatra forrást biztosít  a 2020. évi  költségvetésében 10.000.000,-  Ft  + Áfa
erejéig. 

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert
jelen  határozat  alapján  intézkedjen  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba
vételéről és a pénzügyi teljesítésről, valamint felkéri a határozat közlésére. 

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  3.
pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  2020.  évi  költségvetési  rendelet
tervezése során vegye figyelembe. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                a polgármester
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály vezetője
              - a költségvetés tervezéséért:
                a jegyző
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: 2020. évi költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a 2020. évi tokiói Olimpiára kvalifikációt szerzett
Kovács  Zsófia  jutalmazásáról  című  előterjesztés  határozati  javaslatát  –  mellette
szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
820/2019. (XII.23.) határozata

 a 2020. évi tokiói Olimpiára kvalifikációt szerzett 
Kovács Zsófia jutalmazásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  28/2017. (IX.22.) önkormányzati
rendelete  az  olimpiai  részvételi  jogot  szerzett  dunaújvárosi  sportolók
jutalmazásáról  értelmében  jelen  határozattal  2019.  október  01.  -  2020.
szeptember 30. között  bruttó 150.000,-  Ft + járulékai/hó jutalomban részesíti
Kovács Zsófia sportolót, aki egyéni sportágban kvalifikációt szerzett a 2020. évi
tokiói Olimpián való részvételre.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2020.  évi  költségvetési  rendelet  tervezésekor  vegye
figyelembe,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

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

Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
648/2019. (XI.21.) határozat módosításáról című előterjesztés határozati javaslatát –
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
821/  2019.     (XII.23.)     határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
648/2019. (XI.21.) határozat módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 648/2019. (XI.21.) határozatának
6. és 7. pontját az alábbiakra módosítja:

„6. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nem  járul  hozzá  a  2018.
október 18-án a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit
Kft.-vel kötött 45.000.000,- Ft (556/2018. (X.18.) határozat alapján) összegű
tagi  kölcsönszerződés  visszafizetési  határideje  módosításához,  egyben
utasítja a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért:
                 a polgármester
               - a határozat közlésében való közreműködésért:
                 a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő:  a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől  számított  8

nap

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járul hozzá a 2019. július
02-án a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel
kötött  40.000.000,-  Ft  (406/2019.  (VI.20.)  határozat  alapján)  összegű tagi
kölcsönszerződés visszafizetési határideje módosításához, egyben utasítja a
polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért:
                 a polgármester
               - a határozat közlésében való közreműködésért:
                 a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő:  a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 
                 8 nap”

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

Felelős: - a határozat közléséért:
                 a polgármester
               - a határozat közlésében való közreműködésért:
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                 a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő:  a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújvárosi  Labdarúgó  Szövetség  által
megrendezésre  kerülő  XVIII.  Carissa  Kupa  Nemzetközi  Jótékonysági  Labdarúgó
torna támogatásáról című előterjesztés határozati javaslatát – mellette szavazott 11
fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,  Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy  Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
822/2019.   (XII.23.)     határozata     

a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által megrendezésre kerülő 
XVIII. Carissa Kupa Nemzetközi Jótékonysági Labdarúgó torna támogatásáról

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Dunaújvárosi  Labdarúgó
Szövetség (2400 Dunaújváros,  Városháza tér 1.,  képviseli:  Kalácska András
elnök)  részére  1.600.000  Ft,  azaz  Egymillió-hatszázezer  forint  vissza  nem
térítendő támogatást nyújt a 2019. évi költségvetés 5. melléklet 13 sport célok
és feladatok 1. személyi juttatások sora terhére.

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

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

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

                        - a céltámogatási szerződés aláírására: az európai uniós források     
                          felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata
                          eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül

3.) Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
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CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az
önkormányzat internetes honlapján.

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

4.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2019.  évi  költségvetéséről  és  annak  végrehajtásáról  szóló
6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításakor vegye
figyelembe,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
              - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Nemzeti  Szabadidős-Egészség  Programban
nyert  futókor  kialakításához  saját  forrásból  történő  önerőt  biztosításáról  című
előterjesztés  határozati  javaslatát  –  mellette  szavazott  11 fő  (Barta  Endre,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő
(Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
823/  2019. (XII.23.) határozata  

a Nemzeti Szabadidős-Egészség Programban nyert futókör kialakításához 
saját forrásból történő önerő biztosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megismerte  a  határozat
mellékletét  képező,  BMSK  Zrt.-vel  a  Nemzeti  Szabadidős  –  Egészség
Sportpark  Program  kapcsán  2019.06.24-én  megkötött  Együttműködési
Megállapodást és a 2019.06.24-én megkötött Konzorciumi Megállapodást.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul,  hogy  a  Nemzeti
Szabadidős  –  Egészség  Sportpark  Program keretein  belül  központi
költségvetési  forrásból  a  2018.03.01-jei  BMSK-I-120/0007/2018  számú
értesítés  alapján  nyert  400 méteres  futókör  megvalósításához 50 % önerőt,
összesen  12  606  920  Ft-ot,  a  kapcsolódó  kötelező  régészeti  megfigyelés
költségeire pedig 1 500 000 Ft-ot, mindösszesen 14 106 920 Ft-ot biztosít.

3. A 2.  pontban  rögzített  14 106  920  Ft  forrásául  a  2019.  évi  költségvetés  5.
melléklet 22.4. TOP programok/1. dologi kiadások/ TOP előkészítő, megalapozó
tevékenységek  sora  szolgál,  melyből  12 606 920  Ft-ot  a  7.  a.  melléklet  13.
Sport  célok és feladatok előirányzatra,  1 500 000 Ft-ot  pedig az 5. melléklet
Sport célok és feladatok/dologi  előirányzatra szükséges átcsoportosítani. 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  felhatalmazza a jegyzőt, hogy a
határozati  javaslat  2-3.)  pontjában  részletezett  előirányzat  módosításokat
Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzatának 2019.  évi  költségvetési
rendeletének módosításakor vegye figyelembe.

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

                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő:  2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna Hőszolgáltató Kft.
ajánlatának  elbírálásáról,  az  önkormányzat  villamosenergia  termelő
részvénytársaságban való részvételével kapcsolatos döntések meghozataláról című
előterjesztés  „B”  változatú  határozati  javaslatát  –  mellette  szavazott  11  fő  (Barta
Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy
Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
824/  2019. (XII.23  .  )     határozata   

a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna Hőszolgáltató Kft. ajánlatának elbírálásáról, az
önkormányzat villamosenergia termelő részvénytársaságban való részvételével

kapcsolatos döntések meghozataláról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Dunaújvárosi Víz-,
Csatorna,  Hőszolgáltató Kft.  (a  továbbiakban:  DVCSH Kft.)  ajánlatát  a  MÖVit
Magyar Önkormányzati Villamosenergiatermelő Zrt.-ben való osztalék elsőbbségi
részvénycsomag jegyzésével  kapcsolatban és  felhatalmazza a  polgármestert,
hogy tárgyalásokat folytasson az alábbi kérdések tisztázása érdekében:
-  hogyan,  miből  biztosítaná a társaság a CO2 kvótavásárlást,  illetve hogyan
biztosítható  a  nyereséges  működés  arra  is  tekintettel,  hogy  a  hőenergia
értékesítés veszteséges, mivel a hő előállítási költsége 3.365Ft/GJ értékesítési
átlagára 1.957-Ft/GJ 2018-ban a MEKH által megállapított áron;
- a gázmotorok hol kerülnének elhelyezésre az épületre kiírt árverés miatt, ki
tulajdonában állna az épület, hogyan történne a bérleti díj fizetése 
- tájékoztatást kérni a földterület utáni bérleti díj fizetésről; 
- kitől vásárolná a gázt a zrt., a hőenergiát közvetlenül a DVCSH Kft. részére
értékesítené, vagy vagy közvetetten más cégen keresztül;
- tájékoztatást kérni az erőmű karbantartást végző cégről;
- a DVCSH Kft. általi, 1.290.000.000,- Ft (gázmotor) apport értékért a DVG Zrt.,
mint  DVCSH  Kft.  tag  felelősséget  vállalna,  nem  áll  rendelkezésünkre
értékbecslés a gázmotorokról, ezt mindenképpen kérni szükséges;
-  a  jelenleg,  DVCSH Kft.  által  tulajdonában  álló  gázmotorokat  is  egy  olyan
gazdasági társaságba apportálná, ahol kisebbségi tulajdonba kerülne; 
- az önkormányzatnak a távhőtermelés nem feladata, csak a távhőszolgáltatás,
ezért  nem  szükséges  a  Zrt.-ben  való  részvétele,  különösen  azért,  mert  az
alapszabályban  a  6.  oldalon,  II.8.)  pont  úgy  szól,  hogy  az  önkormányzat
visszavonhatatlan nyilatkozatot tesz, vagy megállapodást köt a közigazgatási
területén található, működő hőpiachoz, távhőrendszerhez való hozzáféréshez,
holott  egyrészt  a  távhőrendszer  nem az  önkormányzat,  hanem a  DVG Zrt.
tulajdonát képezi, részére fizet vagyonbérleti díjat a DVCSH Kft.,  másrészt a
távhőszolgáltatási szerződés 2023.-ig szól, és a távhőszolgáltatásra jogosult köt
szerződést a távhőtermelőkkel, ő dönti el kitől vásárol hőt;
- a  „B” sorozatú részvény magántulajdonban állhat (alapszabály 6. oldal II.8.
pont), ugyanakkor a DVCSH Kft. a DVG Zrt. tag miatt a nemzeti vagyonról szóló
tv. hatálya alá tartozik, a 8.§ (14) bekezdése szerint azon gazdasági társaság
esetén,  amelyben  az  állam  vagy  a  helyi  önkormányzat  külön-külön  vagy
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együttesen  e  törvény  szerinti  többségi  befolyással  rendelkezik,  a  következő
döntések kizárólag a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozhatnak:  a)
gazdálkodó  szervezet  alapítása  vagy  megszüntetése,  b)  gazdálkodó
szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. igazgatóságát,
hogy a DVCSH Kft.  taggyűlését hívja össze és napirendként szerepeltesse a
MÖVit  Magyar  Önkormányzati  Villamosenergiatermelő  Zrt. alapítását,  mely
napirenddel  kapcsolatban  úgy  szavazzon,  hogy  nem  támogatja,  miszerint  a
DVCSH  Kft.  a  gázmotorokat  a  MÖVit  Magyar  Önkormányzati
Villamosenergiatermelő  Zrt.-be  apportálja  vagy  bármilyen  más  módon  azok
tulajdonjogát átruházza vagy bármilyen más társaságba apportálja mindaddig,
amíg  DMJV Önkormányzata  másképp  nem dönt,  mivel  a  nemzeti  vagyonról
szóló tv. a 8.§ (14) bekezdése alapján a döntés a taggyűlés hatáskörébe tartozik.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1.
pontban megjelölt  kérdések tisztázása után a DVCSH Kft.  ajánlatát  terjessze
ismételten a közgyűlés elé.

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                                             
                        a polgármester
                        a DVG Zrt. igazgatósága

  - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
      a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
                érkezésétől számított 8 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2018.
évi beszámolójának megismeréséről című határozati javaslatot – mellette szavazott
11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor,  Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol
lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
825/2019. (XII.23.) határozata 

az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2018. évi beszámolójának
megismeréséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Hőterm  Beruházó,
Működtető Kft.  2018. évi beszámolóját megismerte, azt 1.194.952 e Ft mérleg
főösszeggel és -460.129 e Ft mérleg szerinti eredménnyel a határozat 1., 2., 3.
és 4. számú mellékletei szerint nem fogadja el.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  meghatározott
döntése indokaként az alábbiakat közli:

2.1. Fenntartja a 336/2018.(V.31) (határozat 5. melléklete), és a 436/2018. (VII.12.)
(határozat  6.  melléklete)  határozataiban  megfogalmazott  aggályokat,
kérdéseket, szakértői  megbízást, melyekre továbbra is választ vár az érintett
társaságoktól, és kéri az iratbetekintés jogát biztosítani a szakértő részére;

2.2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése határozottan visszautasítja, hogy
a társaság fizetésképtelenségi helyzetének kialakulásához bármilyen formában
hozzájárult,  továbbra sem ismert  számára,  hogy a  társaság – a CO2 kvóta
megvásárlása  esetében  –  miből  fedezte  volna  fizetési  kötelezettségeit,
különösen  az  Energott  Kft.  és  a  DVCSH  Kft.  felé  fennállóakat.  (levelek
határozat 7. melléklete)

 
2.3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatát  a  társaság  ügyvezetése

biztosította arról, hogy a vagyontárgyak (gázmotorok, stb.) az Energo-Hőterm
Kft. kizárólagos és korlátozásmentes használatában maradnak, így az Energo-
Hőterm  Kft.  engedélyeiben  foglalt  tevékenységei  ellátása  maximálisan
biztosított,  a  hőtermelő  eszközök  továbbra  is  a  közszolgáltatás  ellátását
biztosítják,  ugyanakkor  az  ügyvezetés  2019.08.05-ig  nem  jelezte,  hogy  az
Energo-Hőterm  Kft.  fizetésképtelenségi  helyzetben  lenne,  ill.  engedélyesi
tevékenységét nem képes ellátni.  (levelek határozat 8. melléklete)

3.3.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése a 2018.  évi  beszámoló alapján
feltételezi, hogy a társaság fizetési képessége valójában sosem állt helyre és a
2017. évi eszközértékesítés csupán számviteli megoldást jelentett a társaság
tőkehelyzetére,  hiszen  az  Energo-Hőterm  Kft.  minden  eddiginél  nagyobb,
460.000.000,-  forint  összegű  –  távhő  esetében  közel  520.000.000,-  forint
összegű!  –  veszteséget  realizált  a  2018.  üzleti  évben,  ez  több,  mint
négyszerese az elmúlt időszakban általánosan realizált veszteségnek.
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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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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy a közgyűlés az Energott Közszolgáltató Társaságcsoportba tartozó egyes társaságok
stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítésének kezdeményezéséről
című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
826/  2019. (XII.23.) határozata  

az Energott Közszolgáltató Társaságcsoportba tartozó egyes társaságok stratégiailag
kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítésének kezdeményezéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kezdeményezi  az  Energo-Hőterm
Beruházó  és  Működtető  Kft.,  és  az  Energott  Fejlesztő  és  Vagyonkezelő  Kft.,
vonatkozásában az egyes víziközmű-szolgáltató gazdálkodó szervezetek stratégiailag
kiemelt  jelentődésű  gazdálkodó  szervezetté  nyilvánításáról  szóló  101/2013.  (III.29.)
Korm.  rendeletben  foglalt  eljárás  szerint  az  innovációért  és  technológiáért  felelős
miniszternél a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
65. § (1) bekezdése és a 65. § (3) bekezdése alapján, hogy a Kormány rendeletben
stratégiailag kiemelt gazdálkodó szervezetté minősítse ezen társaságokat, mivel mindkét
társaság hőtermelési tevékenységet is végez, ezért egy esetleges fizetőképtelenséggel
fenyegető helyzet, egy esetleges csőd, vagy felszámolási eljárás veszélyeztethetné a
távhőszolgáltatás zavartalan ellátását,  mely ellátás kötelező önkormányzati  feladat,  a
társaságok  hőtermelési  tevékenységükkel  közvetett  módon  lakossági  igényeket
elégítenek  ki,  és  emiatt  nyilvánvalóan  kiemelt  közérdek  fűződik  adósságaiknak
rendezéséhez, valamint a szolgáltatásbiztonság folyamatos fenntartásához. A Kormány
a Cstv. 65. §-a szerinti rendeletet az alábbi időpontokban alkothatja meg: a) csőfeljárás
esetén  legkésőbb  a  csődeljárás  kezdő  időpontjától  számított  30  napon  belül;  b)
felszámolási eljárás esetén pedig legkésőbb a felszámolás kezdő időpontjától számított
365 napon belül.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  jelen  előterjesztés  alapján  meghozott
határozatok  közlésével  tájékoztatja  a  Magyar  Energetikai  és  Közmű-szabályozási
Hivatalt Dunaújváros közigazgatási területén a távhőszolgáltatás, az ivóvíz szolgáltatás,
valamint  a  szennyvízelvezetés  és -tisztítás folyamatos és biztonságos ellátása miatti
aggályáról. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1.és 2.
pontban foglaltakhoz szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére.

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

                  a Vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
                 érkezésétől számított 8 napon belül
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy  a  közgyűlés  az  Energo-Hőterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  taggyűlése  napirendjei
tárgyalásához tulajdonosi meghatalmazás című határozati javaslatot – mellette szavazott 10
fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem szavazott 1 fő (Raduka
Zsuzsanna), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
827/2019. (XII.23.) határozata 

az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft.  taggyűlése napirendjei tárgyalásához
tulajdonosi meghatalmazás

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető
Kft. hatályos távhőtermelői engedélye visszavonásához, átruházásához nem járul hozzá,
ezt kéri külön napirendként felvenni és erről szavazni.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a 221/2018.(IV.18.)  határozatával   az
Energo-Hőterm Kft. részére CO2 kvóta megfizetésére nyújtott 43.555.999,-Ft tagi kölcsön
visszafizetési határidejét, mely  2019. szeptember 30. volt, nem hosszabbítja meg. (3.
napirendi pont)

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el a tájékoztatást, tekintettel
arra, hogy az Energo-Hőterm Kft. és az ENERGOTT Kft., mint az Energo-Hőterm Kft.
tagja  közötti  szerződés  megkötése a  Ptk.3  :188.§(2)  bekezdése  szerint  a  taggyűlés
hatáskörébe  tartozik,  így  annak  felmondása  is,  ezért  nem  járul  hozzá  az  erőművi-
technológiai bérleti szerződés felmondásához. Nem járul hozzá a napirendhez tartozó
többi  szerződés  megszüntetéséhez,  mivel  az  ügyvezetés  korábbi  levele  alapján
maximálisan  biztosította  az  engedélyesi  feladatok  ellátását  és  garantálta  a
közszolgáltatás akadálytalan ellátását.  (5. napirendi pont)

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nem  járul  hozzá  a  szerződés
megkötéséhez, kéri annak ismertetését, hogy az Energott Kft.-vel megkötendő bérleti
szerződés miért tartalmaz felmondási tilalmat 2023.06.30-ig, ill. milyen összegű lenne a
bérleti díj, továbbá, hogy milyen megfontolásból biztosít elővásárlási jogot az Energott
Kft.  részére  2023.06.30-ig,  különös  tekintettel  az  ügyvezetés  által  előrevetített
fizetésképtelenségi helyzetre. (6. napirendi pont)

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kéri az ügyvezetés  szíves tájékoztatását a
társaság  tovább  működésének  feltételeire  tett  javaslatairól,  vagy,  hogy  a
fizetésképtelenség megállapítására milyen formában – felszámolás vagy csőd – tesz
javaslatot. Utóbbi esetben kérem ismertesse a tervezett reorganizációt. (4.,7. napirendi
pontok)

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester

          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a Vagyonkezelési osztály vezetője

        Határidő:  a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
                         érkezésétől számított 8 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2018.
évi beszámolójának megismeréséről című határozati javaslatot – mellette szavazott
11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,  Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy  Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila) – megismerte és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
828/2019. (XII.23.) határozata 

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 
2018. évi beszámolójának megismeréséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Viterm  Beruházó,
Működtető Kft.  2018. évi beszámolóját megismerte, azt 3.308.933 e Ft mérleg
főösszeggel és 3.064 e Ft adózott eredménnyel (nyereség) a határozat 1., 2.,
és 3. számú mellékletei szerint nem fogadja el az üzleti jelentés és vagyonleltár
hiánya miatt.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  felkéri  az  Energo-Viterm
Beruházó,  Működtető  Kft.  ügyvezetőjét,  hogy  tegyen  javaslatot  a  gazdasági
társaság saját tőke-jegyzett tőke arányának helyreállítására, az üzleti jelentés
és vagyonleltár megküldésére.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  az  Energo-Viterm
Beruházó, Működtető Kft. ügyvezetőjét, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  részére  küldje  meg  a  gazdasági  társaság  felügyelő
bizottságának  ügyrendjét,  a  gazdasági  társaság  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatát, valamint a javadalmazási szabályzatát.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Viterm
Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén
(2019.  december  20.) jelen határozat alapján szavazzon,  és  a  taggyűlés
határozatát a polgármester részére nyújtsa be.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                             
                       a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
              az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője
             - 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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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  Energo-Viterm  Beruházó,  Működtető  Kft.
részére  nyújtott  tagi  kölcsön  rendezéséről  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
829/  2019. (XII.23.) határozata  

a Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. részére nyújtott tagi kölcsön
rendezéséről

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése nem járul  hozzá,  hogy a 162/2019.
(III.21.)  közgyűlési  határozat,  valamint  a  2019.  április  03-án  az  Energo-Viterm
Beruházó,  Működtető  Kft.-vel kötött  tagi  kölcsön  nyújtására  vonatkozó  szerződés
alapján  folyósított  50.000.000,-  Ft  összegű  tagi  kölcsön  visszafizetési  határideje
módosításához, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére.

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

        a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől 
                  számított 8 napon belül 
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy a közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 705/2019. (XI.21.) határozata
módosításról című előterjesztés határozati javaslatát – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna
Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –  módosította  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
830/  2019. (XII.23  .  )     határozata   

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
705/2019. (XI.21.) határozata módosításról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 705/2019. (XI.21.) határozatát az alábbiak
szerint módosítja:

„1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának
rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése 5) pontja
alapján  a  Dunanett  Dunaújvárosi  Regionális  Köztisztasági  és  Hulladékkezelő
Szolgáltató Nonprofit  Kft. ügyvezetőjének javasolja, hogy DUNANETT Vagyonkezelő
Kft.-ben  a  felügyelőbizottsági  tagjait,  Sztankovics  Lászlót,  Hingyi  Lászlót  és  Lajcs
Jánost  jelen  határozat  meghozatalától  számított  15  napon  belül  hívja  vissza  és  új
felügyelőbizottsági tagoknak
Illéssy Istvánt 
Motyovszki Mátyást és 
Molnár  Csabát  a  fentiek  közül  a  felügyelőbizottság  elnökének  Motyovszki  Mátyást
javasolja megválasztani, az ügyvezető által meghozott határozat napjától 2020. május
31-ig szóló határozott időtartamra díjazás nélkül.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  utasítja  a  Dunanett  Dunaújvárosi
Regionális  Köztisztasági  és  Hulladékkezelő  Szolgáltató  Nonprofit  Kft.  ügyvezetőjét,
hogy az alapító határozatokat az 1. pontban foglaltak szerint hozza meg.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert  a  határozat
közlésére, továbbá felhatalmazza a  Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági
és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az alapító okirat módosítás
és  a  módosítással  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  jelen  határozatban
foglaltak szerinti aláírására.”

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
               a polgármester

   a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő 
               Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

    a Dunanett Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője
  - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
    a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő:  a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
                  érkezésétől számított 8 napon belül



54

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Volánbusz Zrt. 2019. évi várható eredményéről
szóló tájékoztató megismeréséről című előterjesztés határozati javaslatát – mellette
szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – megismerte és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének   
831/2019. (XII.23.) határozata  

Volánbusz Zrt. 2019. évi várható eredményéről szóló
tájékoztató megismeréséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Volánbusz Zrt. által
benyújtott,  a határozat mellékleteként csatolt  2019. évi  várható eredményről szóló
tájékoztatót megismerte, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

         - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő
                nyolc napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés a Dunaújváros,  Lajos király krt.  10.  szám alatti,
730/2/A/23  hrsz.-ú.  93  m2 nagyságú  helyiség  ingyenes  használatba  adásáról  a
Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat  Egyesület  részére  című  határozati  javaslatot  –
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének  
832/2019. (XII.23.) határozata  

a Dunaújváros, Lajos király krt. 10. szám alatti, 730/2/A/23 hrsz.-ú,
93 m2 nagyságú helyiség ingyenes használatba adásáról 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  ingyenes
használatba  adja  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának
kizárólagos tulajdonát képező,  730/2/A/23 hrsz.-ú, természetben, Dunaújváros,
Lajos  király  krt.  10.  szám  alatt  található, 93  m2 nagyságú  orvosi  rendelő
megnevezésű ingatlanát a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére
2020. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig, 3 év határozott időtartamra,
jelen határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a bérleti
díj  összege  1.494.324,-Ft/év, azaz  egymillió-négyszázkilencvenégyezer-
háromszázhuszonnégy  forint/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 egyezően.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
jelen határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződés aláírására. 

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

    - a haszonkölcsön szerződés aláírására: a határozat érintettekkel
                           való közlését követő 30 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  42/18/A/249  helyrajzi  szám  alatt  felvett,
természetben  2400  Dunaújváros,  Derkovits  utca  6.  földszintjén  található,  119  m2

nagyságú  ingatlan  ingyenes  használatba  adásáról  a  Találj  Haza  Rehabilitációs
Alapítvány részére című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő
4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének  
833/2019. (XII. 23.) határozata  

a 42/18/A/249 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 2400 Dunaújváros,
Derkovits utca 6. földszintjén található, 119 m2 nagyságú ingatlan ingyenes

használatba adásáról a Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány részére

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése úgy határoz,  hogy Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  kizárólagos  tulajdonát  képező,
42/18/A/249  helyrajzi  szám  alatt  felvett, természetben  2400  Dunaújváros,
Derkovits utca 6. földszintjén található, 119 m2 nagyságú ingatlant a Találj Haza
Rehabilitációs  Alapítvány  (képviseli:  Kristó-Pámer  Mária,  kuratóriumi  elnök,
székhely: 2400 Dunaújváros, Gagarin tér 11. fszt. 4.)  részére 2020. január 1.
napjától  2022.  december  31.  napjáig,  3  év  határozott  időtartamra  ingyenes
használatba  adja jelen  határozat  mellékletét  képező  haszonkölcsön
szerződésben foglaltak szerint.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a bérleti
díj  összege   2.249.100,-Ft/év,  azaz  kétmillió-kétszáznegyvenkilencezer-száz
Forint/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
egyezően.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
jelen határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződés aláírására.

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

    - a haszonkölcsön szerződés aláírására: a határozat érintettekkel
                           való közlését követő 30 napon belül
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként  megállapította,
hogy a közgyűlés állásfoglalás kialakítására a Corner Trade Kft.-vel kötött bérleti szerződés
megszüntetéséről című előterjesztés „B” változatú határozati javaslatát – mellette szavazott
11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol
lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
834/2019. (XII.23.)   határozata  

 állásfoglalás kialakítására a Corner Trade Kft.-vel kötött 
bérleti szerződés megszüntetéséről

1. Dunaújváros Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  tudomással  bír  arról,  hogy  az
önkormányzat bérleti szerződést kötött a „Corner-Trade” Kereskedelmi Szolgáltató Kft.-
vel  a  dunaújvárosi  142  hrsz.-ú,  3353  m2 nagyságú,  kivett  közterület  megnevezésű,
természetben a 2400 Dunaújváros, Dózsa György tér földfelszíne alatti (K&H Bank és a
Dózsa  Gy.  tér  közötti  szakasz)  100 m2 nagyságú  ingatlanrészre,  a  bérlő  tulajdonát
képező 139/2/A/1 hrsz. alatt található konyha rendeltetésű helyiség bővítése céljából,
mely  szerződést  a  társaság  2019.  november  30-i  hatállyal  felmondta,  továbbá  az
ügyvezető azon kérésről, hogy a 2015. évtől a bérleti díjról kiállított számlákat sztornózza
a Pénzügyi Osztály, tekintettel arra, hogy a társaságnak nincs jogerős építési engedélye,
mely a bérleti díj megfizetésének feltétele.

2. Dunaújváros Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  jelen  határozat  1.
pontjában hivatkozott bérleti díj visszafizetésre vonatkozó kérést elutasítja, tekintettel a
Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Dunaújvárosi  Járási  Hivatala  FE-02D/ÉPÍT/192-21/2015
iktatószámú, 2015. május 27-től jogerős határozatára (építési engedély), valamint arra,
hogy  a  Költségvetési  és  Pénzügyi  Osztály  a  bérleti  szerződésben  foglaltaknak
megfelelően, azaz az építési engedély jogerőere emelkedése napjától számláz bérleti
díjat a társaságnak.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Corner-Trade” Kft.-nek az 1. pontban
hivatkozott bérleti szerződés 2019. november 30. hatállyal való felmondását elfogadja,
egyúttal tudomással bír arról, hogy a bérleti szerződés határozott időre szól és szerződő
felek nem kötötték ki a rendes felmondás jogát, ezért a szerződés 2019. november 30-i
hatállyal  való  felmondása  esetén  2019.  december  01.  napjától  2029.  november  30.
napjáig  terjedő időszak  bérleti  díját  (15.000,-Ft/hó),  mindösszesen  1.800.000,-Ft-ot  a
társaság köteles megfizetni  az önkormányzatnak.  Mindezek ismeretében,  körültekintő
mérlegelést követően  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy
lemond az 1.800.000,-Ft összegű bérleti díj követeléséről.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester 

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
               a Vagyonkezelési Osztály vezetője

   a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való
                 megküldését követő 8 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a 691/2 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan 2037
m2 nagyságú területének ingyenes használatba adásáról című határozati javaslatot –
mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének  
835/2019. (XII. 23.) határozata  

 a 691/2 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan 2037 m2 nagyságú területének
ingyenes használatba adásáról 

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése úgy határoz,  hogy Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  kizárólagos  tulajdonát  képező,
Dunaújváros belterület 691/2. helyrajzi szám alatt felvett, 22.231 m2 területű, erdő
megnevezésű,  természetben  Dunaújváros  Névtelen  utca  691/2.  hrsz.
„felülvizsgálat  alatt”  található  ingatlan  2.037  m²  nagyságú  területét  ingyenes
használatba adja a Duna Dog Center Alapítvány részére 2020. január 1. napjától
2022.  december  31.  napjáig,  3  év  határozott  időtartamra,  jelen  határozat
mellékletét  képező  megállapodás  szerinti  tartalommal,  a  megállapodás
mellékletét képező helyszínrajzban jelölteknek megfelelően.

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

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
                  érkezésétől számított 8 napon belül

                        - a használati megállapodás aláírására: a határozat érintettekkel való
                          közlését követő 30 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és
a Telenor Magyarország Zrt. között a Dunaújváros belterület 451/3 hrsz. alatt felvett
ingatlan  (víztorony)  vonatkozásában  kötendő  bérleti  szerződés  véleményezéséről
című előterjesztés határozati javaslatát – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei
Zsolt,  Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő
(Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – véleményezte és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
836/  2019. (XII. 23.  )     határozata   

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Telenor Magyarország Zrt.
között a Dunaújváros belterület 451/3 hrsz. alatt felvett ingatlan (víztorony)

vonatkozásában kötendő bérleti szerződés véleményezéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése úgy határoz,  hogy Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  kizárólagos  tulajdonát  képező,
Dunaújváros belterület 451/3 hrsz. alatt felvett ingatlan (víztorony) szerződésben
meghatározott  részét távközlési  állomás  létesítése  és  üzemeltetése  céljából
bérbeadja  a  Telenor  Magyarország  Zrt.  részére  jelen  határozat  mellékletét
képező  bérleti  szerződésnek  megfelelő  tartalommal.  Bérlő  a  terület
használatáért  bérleti  díjat  fizet,  amely  2020.  évben 3.519.240,-  Ft/év,  azaz
hárommillió-ötszáztizenkilencezer-kettőszáznegyven,-  forint/év.  A  bérlet
határozott idejű, 2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig tart. azzal,
hogy amennyiben a  Bérlő  a Szerződésből  eredő valamennyi  kötelezettségét
szerződésszerűen,  késedelem  nélkül  teljesítette,  a  szerződés  lejárata  egy
alkalommal,  5  év  időtartammal  változatlan  feltételekkel  automatikusan
meghosszabbodhat.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja  jelen  határozat
mellékletét  képező  bérleti  szerződést,  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a
határozat mellékletét képező szerződés aláírására.

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

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

    - a bérleti szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való
      közlését követő 30 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  dunaújvárosi  2976/45  és  a  2976/50  helyrajzi
számon nyilvántartott,  természetben  az  Északi  Ipari  Parkban  található  ingatlanok
együttes  értékesítésére  vonatkozó  pályázat  értékelésére  című  előterjesztés
határozati javaslatát – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
837/  2019.     (XII.23.)     határozata  

 a dunaújvárosi 2976/45 és a 2976/50 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlanok együttes

értékesítésére vonatkozó pályázat  értékeléséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  dunaújvárosi  2976/45 és  a
2976/50 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Északi Ipari Parkban
található  ingatlanok  együttes  értékesítésére kiírt  nyilvános  pályázatot
érvényesnek  és  eredményesnek  nyilvánítja,  megállapítja,  hogy  a  pályázati
felhívásban foglalt feltételeknek a pályázó maradéktalanul eleget tett. A pályázati
kiírásra 1 db pályázat érkezett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban hivatkozott pályázat
nyertesének a DAV Mérnöki Kft.-t (2459 Rácalmás, Gárdonyi G. u. 1111 hrsz.)
jelöli meg.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  felhatalmazza a polgármestert a
nyertes pályázó jogi képviselője által előkészített adásvételi szerződés aláírására
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérése mellett, egyúttal
felkéri jelen határozat közlésére. 

Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                  a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől
                  számított 8 napon belül.  

              - a szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított
                          30 napon belül
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.-vel  kötött  közfeladat  ellátási
szerződés módosítására című előterjesztés határozati javaslatát – mellette szavazott 10 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem szavazott 1 fő (Raduka
Zsuzsanna), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
838/2019. (XII.23.) határozata   

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel kötött 
közfeladat ellátási szerződés módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  támogatja  a  Dunaújvárosi  Turisztikai
Nonprofit Kft.-vel kötött közfeladat ellátási szerződés alábbiak szerinti módosítását és
kiegészítését:

„Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató által benyújtott és Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Közgyűlése  által  jóváhagyott  közszolgáltatási  feladattervben  meghatározott
kompenzáció igény alapján az Önkormányzat mindenkori éves rendeletében rögzíti az
előirányzott kompenzáció mértékét. Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató legkésőbb
minden tárgyhónapot követő 15. munkanapig benyújtja ellentételezési igényét - mely
elkülönítve  a  működési  költségeket  is  tartalmazza  -  a  tárgyhavi  vesztesége
ellentételezésére,  kiegyenlítésére,  mely  alapján  az  ellentételezési,  veszteség
kiegyenlítési előleget a Megrendelő 30 napon belül átutalja Szolgáltatónak. Szolgáltató
ellentételezési  igényét  köteles  csökkenteni  a  szolgáltatás  ellátásából  származó
bevételeivel. Szolgáltató köteles az egyes rendezvények befejezését követő 45 napon
belül  a  rendezvények  kiadásait/bevételeit  tartalmazó  elszámolást  benyújtani
Megrendelő  részére,  melyet  a  polgármester  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlésének  Ifjúsági,  Sport  és  Turisztikai  Bizottságának  állásfoglalását  követően
hagy jóvá. Amennyiben Szolgáltató elszámolási kötelezettségét nem teljesíti, vagy az
elszámolást az Ifjúsági, Sport és Turisztikai bizottság nem fogadja el, úgy a Szolgáltató
Megrendelő  felé  benyújtott  ellentételezési  előleg  igényének  kifizetését  Megrendelő
felfüggesztheti.”

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  jelen
határozat  mellékletét  képező  közfeladat  ellátási  szerződés  módosítás  aláírására,
egyúttal felkéri a határozat közlésére.

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

                              a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való
                   megküldést követő 8 napon belül
                 - a közfeladat ellátási szerződés módosítás aláírására: a határozat
                   érintettekkel való közlését követő 30 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés Szabó Zsolt alpolgármester módosító javaslatát –
mellette  szavazott  10  fő  (Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán, Utassy Éva),  nem szavazott  1 fő (Barta Endre),  távol  lévő 4 fő (Cserna
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
839/2019. (XII.23.) határozata

Szabó Zsolt alpolgármester módosító javaslatáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta Szabó Zsolt alpolgármester
azon  módosító  javaslatát,  mely  szerint  a  „Javaslat  a  DVG  Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt.-vel megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések
megkötésére”  című  előterjesztés  határozati  javaslatában  a  szerződések  lejárata
2020.  február  29.  napja  legyen,  és így a díj  összege is  a  határozati  javaslatban
szereplő díj 1/6-ára változzon.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.
megbízásáról  ingatlan  –és  vételhátralék  kezelési  feladatokra  vonatkozóan  című
határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
840/2019. (XII.23.) határozata

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. megbízásáról
ingatlan -és vételhátralék kezelési feladatokra vonatkozóan

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  az
önkormányzati  tulajdonú  lakások  és  a  nem  lakás  céljára  szolgáló  ingatlan,
helyiség,  valamint  az  ezekhez  tartozó  egyéb  területek  kezelési  feladatainak
ellátásával  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.-t  bízza  meg  1.382.170,-
Ft+áfa,  azaz bruttó  1.755.357,-Ft  megbízási  díjért  2020.  január  01.  napjától
2020. február 29. napjáig.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  az
önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  vételhátralék  kezelési
tevékenységével a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg 434.700,-
Ft+áfa, azaz bruttó 552.069,-Ft megbízási díjért 2020. január 01. napjától 2020.
február 29. napjáig.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  DVG  Dunaújváros
Vagyonkezelő  Zrt.  elnökét  jelen  határozat  1.  és  2.  pontjában  hivatkozott
megbízásra vonatkozó szerződések elkészítésére.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által elkészített szerződések aláírására,
az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  állásfoglalását  követően,  egyúttal
felkéri jelen határozat közlésére.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:        
                   a polgármester                                   
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                   a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnöke

                       a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 

   követő 8 napon belül
                     - a megbízási szerződés aláírására: a határozat közlését követő 

                           30 napon belül
      

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és 2.
pontokban foglalt  kötelezettségvállalást  a  2020.  évi  költségvetés tervezésekor
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 osztályvezetője 

                 - a költségvetés tervezéséért:
                   a jegyző
                 - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:  a 2020. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  DVG  Dunaújvárosi   Vagyonkezelő  Zrt.
megbízásáról  az  1449/4.  hrsz.-ú,  1449/5  hrsz.-ú  és  1460  hrsz.-ú  ingatlanok
őrzésével  összefüggésben  című  határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  11  fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy
Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
841/2019. (XII.23.) határozata

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. megbízásáról
az 1449/4 hrsz.-ú, 1449/5 hrsz.-ú és 1460 hrsz.-ú ingatlanok őrzésével

összefüggésben

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.-t  megbízza  a  dunaújvárosi  1449/4  hrsz.-ú,
kivett „Malom, Műemlék v. Kúria, Irodaház” megnevezésű, Magyar út 35. szám
alatti és a dunaújvárosi 1449/5 hrsz.-ú kivett „beépítetlen terület” megnevezésű,
Petőfi  S.  u.  13.  szám alatti  és a dunaújvárosi  1460 hrsz.-ú,  kivett  „lakóház,
udvar”  megnevezésű,  Magyar  út  31.  szám  alatti  ingatlanok  őrzés-védelmi,
valamint porta- és járőrszolgálat feladatok ellátásával, 2.299.500,-Ft+áfa, azaz
bruttó 2.920.365,-Ft vállalkozási díjért, 2020. január 01. napjától 2020. február
29. napjáig.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  DVG  Dunaújváros
Vagyonkezelő Zrt. elnökét jelen határozat 1. pontjában hivatkozott megbízásra
vonatkozó szerződés elkészítésére.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által elkészített szerződés aláírására, az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően, egyúttal felkéri
jelen határozat közlésére.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:        
                   a polgármester                                   
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                   a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnöke

                       a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 

   követő 8 napon belül
                     - a vállalkozási szerződés aláírására: a határozat közlését követő 

                           30 napon belül
      

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  2020.  évi  költségvetés  tervezésekor
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 osztályvezetője 

                 - a költségvetés tervezéséért:
                   a jegyző
                 - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:  a 2020. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja

                 



67

Pintér  Tamás polgármester szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy a közgyűlés a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetéséről  című határozati  javaslatot  –
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
842/2019. (XII.23.) határozata

a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése úgy határoz,  hogy a dunaújvárosi  325
hrsz.-ú,  természetben  a  Dunaújváros,  Építők  útja  9.  szám alatt  található,  Fabó Éva
Sportuszoda üzemeltetésével a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg bruttó
40.250.000,-Ft üzemeltetési díjért 2020. január 01. napjától 2020. február 29. napjáig.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megismerte  jelen  határozat  1.  számú
mellékletét  képező,  a DVG zrt.  Fabó Éva Sportuszoda belépőjegy árakra vonatkozó
javaslatát és úgy határoz, hogy a belépőjegy árak 30%-os mértékű emelését támogatja.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  a  2.
pontban elfogadott  belépőjegy ár  alapján  elkészített  táblát  mellékletként  tartalmazó,
jelen  határozat  2.  számú  mellékletét  képező  üzemeltetési  szerződés  aláírására,
egyúttal felkéri jelen határozat közlésére.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:        
                   a polgármester                                   
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                   a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnöke

                        a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                    követő 8 napon belül

                      - az üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat közlését követő
                             30 napon belül

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

foglalt  kötelezettségvállalást a 2020. évi  költségvetés tervezésekor vegye figyelembe,
egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő  kötelezettségvállalás
teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

                        a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
               - a költségvetés tervezéséért:
                 a jegyző
               - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2020. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros, Barátság u. 2/C szám alatti 5. sz.
és  a  Petőfi  S.  u.  5.  szám  alatti  2.  sz.  posták  üzemeltetéséről  című  határozati
javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka  Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó  Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos
István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
843/2019. (XII.23.) határozata

 a Dunaújváros, Barátság u. 2/C szám alatti 5.sz. és 
a Petőfi S. u. 5. szám alatti 2.sz. posták üzemeltetéséről 

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő  Zrt.-t bízza meg a 2400 Dunaújváros, Vörösmarty
u. 2. szám alatti 4. sz., a Barátság u. 2/C szám alatti 5. sz. és a Petőfi S. u. 5.
szám  alatti  2.  sz.  posták  üzemeltetésével,    a  2.  sz.  posta  bérleti  díját  is
tartalmazó  3.867.920,-  Ft+áfa,  azaz  bruttó  4.912.259,-  Ft  üzemeltetési  díjért
2020. január 1. napjától 2020. február 29. napjáig.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  kizárólagos  tulajdonában  álló  2400
Dunaújváros,  Barátság  u.  2/C  szám alatti,  254/3  hrsz.-ú,  206  m2  nagyságú
ingatlanból 57,22 m2 nagyságú, valamint a 16/3/A/3 hrsz.-ú, 2400 Dunaújváros,
Vörösmarty  u.  2.  szám  alatti,  földszinti  103  m2  nagyságú  nem  lakás  célú
helyiségek  használatára  postai  tevékenység  végzése  céljából  a  DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.-vel  kötött  haszonkölcsön szerződések lejárati
idejét meghosszabbítja 2020. december 31. napjáig.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  DVG  Dunaújváros
Vagyonkezelő  Zrt.  elnökét  jelen  határozat  1.  pontjában  hivatkozott
üzemeltetésre vonatkozó szerződés elkészítésére.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.  által elkészített üzemeltetési szerződés
aláírására, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően és
jelen határozat 1. és 2. számú mellékletét képező módosított  haszonkölcsön
szerződések aláírására, egyúttal felkéri jelen határozat közlésére.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:        
                   a polgármester                                   
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                   a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnöke

                       a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését
                   követő 8 napon belül

                     - az üzemeltetési szerződés és haszonkölcsön szerződés aláírására:
                           a határozat közlését követő 30 napon belül
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5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  2020.  évi  költségvetés  tervezésekor
vegye  figyelembe,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                         a polgármester 
                       - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                         a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 

                 - a költségvetés tervezéséért:
                   a jegyző
                 - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:  a 2020. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként  megállapította,
hogy a közgyűlés az Alsó Duna-parton található játszótér,  erdei  tornapálya és kiszolgáló
helyiségek  üzemeltetéséről  című  határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  11  fő  (Barta
Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő
(Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
844/2019. (XII.23.) határozata

az Alsó Duna-parton található játszótér, erdei tornapálya és 
kiszolgáló helyiségek üzemeltetéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő  Zrt.-t  bízza  meg  az  Önkormányzata  tulajdonát  képező  Dunaújváros,
belterület  372/19  helyrajzi  számon  nyilvántartott,  véderdő,  közpark,  telephely
megnevezésű ingatlannak a DVG Zrt. által kivitelezett játszóteret, erdei tornapályát és
azt kiszolgáló helyiségeket magába foglaló részének üzemeltetésével, 504.635,-Ft+áfa,
azaz bruttó 640.887,-Ft üzemeltetési díjért, 2020. január 01. napjától 2020. február 29.
napjáig.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  DVG  Dunaújváros
Vagyonkezelő  Zrt.  elnökét  jelen  határozat  1.  pontjában  hivatkozott  üzemeltetésre
vonatkozó szerződés elkészítésére.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert  a DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  által  elkészített  szerződés  aláírására,  az  ügyrendi,
igazgatási  és jogi  bizottság állásfoglalását  követően,  egyúttal  felkéri  jelen  határozat
közlésére.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:        
                            a polgármester                                   
                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                            a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnöke
                            a Vagyonkezelési Osztály vezetője

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

                     - az üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat közlését követő
                            30 napon belül

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

foglalt  kötelezettségvállalást a 2020. évi  költségvetés tervezésekor vegye figyelembe,
egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő  kötelezettségvállalás
teljesítésére. 

 Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                  a polgármester 
                - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

                         a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
                - a költségvetés tervezéséért:
                  a jegyző
                - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
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Határidő:  a 2020. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér  Tamás polgármester szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy a közgyűlés a Dunaújváros, Bercsényi Miklós u. 2. alatti, volt Bánki Donát Gimnázium
és Szakközépiskola épület őrzéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő
(Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol
lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
845/2019. (XII.23.) határozata

 a Dunaújváros, Bercsényi Miklós u. 2. alatti,
volt Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola épület őrzéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg 2020. január 01. napjától 2020. február 29. napjáig a
dunaújvárosi 487 hrsz.-ú, Dunaújváros, Bercsényi Miklós u. 2. szám alatt található, volt
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola üzemeltetésével és őrzésével 4.073.400,-
Ft+áfa, azaz bruttó 5.173.218,-Ft üzemeltetési díjért azzal, hogy önkormányzat a DVG
Zrt.-nek  nem fizet  üzemeltetési  díjat  az  üzemeltetői  tevékenységért,  tekintettel  arra,
hogy az ingatlan bérbeadásból szárazó bevételeket átengedi a társaságnak. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  DVG  Dunaújváros
Vagyonkezelő  Zrt.  elnökét  jelen  határozat  1.  pontjában  hivatkozott  üzemeltetésre-
őrzésre vonatkozó szerződés elkészítésére.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert  a DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  által  elkészített  szerződés  aláírására,  az  ügyrendi,
igazgatási  és jogi  bizottság állásfoglalását  követően,  egyúttal  felkéri  jelen  határozat
közlésére.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:        
                  a polgármester                                   
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnöke

                       a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                   követő 8 napon belül

                     - az üzemeltetési-őrzési szerződés aláírására: a határozat közlését
                            követő 30 napon belül

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

foglalt  kötelezettségvállalást a 2020. évi  költségvetés tervezésekor vegye figyelembe,
egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő  kötelezettségvállalás
teljesítésére. 

 Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                           a polgármester 
                         - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                           a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 

                  - a költségvetés tervezéséért:
                    a jegyző
                  - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
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Határidő:  a 2020. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy a közgyűlés a Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Szakképző Iskola
fűtését biztosító kazán üzemeltetéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő
(Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), nem szavazott 1 fő
(Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi  Konrád,  Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
846/2019. (XII.23.) határozata

a Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Szakképző Iskola 
fűtését biztosító kazán üzemeltetéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő  Zrt.-t  bízza  meg a  Dunaújváros,  Magyar  út  49.  szám alatt  található,
Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Mentálhigiénés Általános Iskola és
Szakképző Iskola fűtését biztosító kazán üzemeltetésével és karbantartásával, 56.784,-
Ft+áfa, azaz 72.116,-Ft megbízási díjért, 2020. január 01. napjától 2020. február 29.
napjáig.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  DVG  Dunaújváros
Vagyonkezelő  Zrt.  elnökét  jelen  határozat  1.  pontjában  hivatkozott  üzemeltetésre
vonatkozó szerződés elkészítésére.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert  a DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  által  elkészített  szerződés  aláírására,  az  ügyrendi,
igazgatási  és jogi  bizottság állásfoglalását  követően,  egyúttal  felkéri  jelen  határozat
közlésére.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:        
                  a polgármester                                   
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnöke

                       a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő 
                   8 napon belül

                     - a megbízási szerződés aláírására: a határozat közlését követő 
                            30 napon belül

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

foglalt  kötelezettségvállalást a 2020. évi  költségvetés tervezésekor vegye figyelembe,
egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő  kötelezettségvállalás
teljesítésére. 

 Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                  a polgármester 
                - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

                         a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
                - a költségvetés tervezéséért:
                  a jegyző
                - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:  a 2020. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja



75

Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros,  Jókai  M.  u.  19.  szám  alatti  ingatlan  őrzéséről  című
határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
847/2019. (XII.23.) határozata

 a Dunaújváros, Jókai M. u. 19. szám alatti ingatlan őrzéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy  a DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt. és az Önkormányzat között fennálló, a dunaújvárosi 1189/1 hrsz.-ú,
2400 Dunaújváros, Jókai M. u. 19. szám alatt található ingatlan üzemeltetése és őrzése
tárgyban  kötött,  határozatlan  idejű  szerződést  módosítja  aszerint,  hogy  a  DVG Zrt.
őrzési díja 2020. január 01. napjától 2020. február 29. napjáig 876.000,-Ft+áfa, azaz
bruttó 1.112.520,-Ft. Az önkormányzat a DVG Zrt.-nek nem fizet üzemeltetési díjat az
üzemeltetői  tevékenységért,  tekintettel  arra,  hogy  az  ingatlan  bérbeadásból  szárazó
bevételeket átengedi a társaságnak.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  DVG  Dunaújváros
Vagyonkezelő  Zrt.  elnökét  jelen  határozat  1.  pontjában  hivatkozott  üzemeltetésre-
őrzésre vonatkozó szerződés elkészítésére.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert  a DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  által  elkészített  szerződésmódosítás  aláírására,  az
ügyrendi,  igazgatási  és jogi  bizottság állásfoglalását  követően,  egyúttal  felkéri  jelen
határozat közlésére.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:        
                  a polgármester                                   
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnöke

                       a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő 
                   8 napon belül

                     - a módosított üzemeltetési-őrzési szerződés aláírására: a határozat
                            közlését követő 30 napon belül

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

foglalt  kötelezettségvállalást a 2020. évi  költségvetés tervezésekor vegye figyelembe,
egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő  kötelezettségvállalás
teljesítésére. 

 Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                           a polgármester 
                         - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                           a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 

                  - a költségvetés tervezéséért:
                    a jegyző
                  - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:  a 2020. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy a közgyűlés a Táborhely-Kemping és Szabadstrand üzemeltetéséről című határozati
javaslatot  – mellette szavazott  11 fő (Barta EndreMezei  Zsolt,  Motyovszki Mátyás, Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
848/2019. (XII.23.) határozata

 a Táborhely-Kemping és Szabadstrand üzemeltetéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy  a DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő  Zrt.-t  bízza  meg  a  dunaújvárosi  3351  hrsz.-ú  Táborhely-Kemping,
valamint  a  dunaújvárosi  3350/1  hrsz.-ú  Szabadstrand  és  annak  területén  található
felépítmények  üzemeltetésével,  5.055.960,-Ft+áfa,  azaz  bruttó  6.421.070,-Ft
üzemeltetési díjért, 2020. január 01. napjától 2020. február 29. napjáig.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  DVG  Dunaújváros
Vagyonkezelő  Zrt.  elnökét  jelen  határozat  1.  pontjában  hivatkozott  üzemeltetésre
vonatkozó szerződés elkészítésére.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert  a DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  által  elkészített  szerződés  aláírására,  az  ügyrendi,
igazgatási  és jogi  bizottság állásfoglalását  követően,  egyúttal  felkéri  jelen  határozat
közlésére.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:        
                   a polgármester                                   
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                   a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnöke

                        a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                    követő 8 napon belül

                      - az üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat közlését követő
                             30 napon belül

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

foglalt  kötelezettségvállalást a 2020. évi  költségvetés tervezésekor vegye figyelembe,
egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő  kötelezettségvállalás
teljesítésére. 

 Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                           a polgármester 
                         - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                           a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 

                  - a költségvetés tervezéséért:
                    a jegyző
                  - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:   a 2020. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Csónakház  üzemeltetéséről  című  határozati
javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos
István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
849/2019. (XII.23.) határozata
a Csónakház üzemeltetéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.-t  bízza  meg a  dunaújvárosi  391/1  hrsz.-ú,  a
dunaújvárosi  Csónakház-Dunaújváros,  Duna-parti  út  megnevezésű  ingatlan
üzemeltetésével,  3.793.667,-  Ft+áfa,  azaz  bruttó  4.817.957,-  Ft  üzemeltetési
díjért, 2020. január 01. napjától 2020. február 29. napjáig.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  DVG  Dunaújváros
Vagyonkezelő  Zrt.  elnökét  jelen  határozat  1.  pontjában  hivatkozott
üzemeltetésre vonatkozó szerződés elkészítésére.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által elkészített szerződés aláírására, az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően, egyúttal felkéri
jelen határozat közlésére.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:        
                  a polgármester                                   
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnöke

                      a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül

                    - az üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat közlését követő
                          30 napon belül

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

pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  2020.  évi  költségvetés  tervezésekor
vegye  figyelembe,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                         a polgármester 
                       - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                         a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 

                 - a költségvetés tervezéséért:
                   a jegyző
                 - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
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Határidő:  a 2020. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 317/2 hrsz.-ú ingatlanon található
műfüves pályák üzemeltetéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy
Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
850/2019. (XII.23.) határozata

 a dunaújvárosi 317/2 hrsz.-ú ingatlanon található műfüves pályák
üzemeltetéséről 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy  a DVG Zrt., a
Dunaújvárosi Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület és az Önkormányzat között
fennálló,  a  dunaújvárosi  317/2 hrsz.-ú  ingatanon műfüves pálya kialakítására,
üzemeltetésére,  sportcélú  tevékenység  végzésre  kötött együttműködési
megállapodást aszerint módosítja, hogy az üzemeltetés díját 2020. január 01.
naptól  2020.  február  29.  napjáig  5.524.470,-Ft+áfa,  azaz bruttó  7.016.076,-Ft
összegben állapítja meg.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére,  egyúttal  felhatalmazza  a  határozat  mellékletét  képező  módosított
együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:        
                  a polgármester                                   
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a DVG. Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnöke

                      a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését
                  követő 8 napon belül

        - az együttműködési megállapodás aláírására: a határozat közlését
                           követő 30 napon belül               

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2020. évi önkormányzati költségvetés
tervezésekor  vegye  figyelembe,  egyúttal  utasítja  a  polgármestert  a
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

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

Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér  Tamás polgármester szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy a  közgyűlés  a Római  krt.  36.  szám és a  Szabadság  út  30 szám alatti  ingatlanok
üzemeltetéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor,
Gombos István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  – elfogadta  és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
851/2019. (XII.23.) határozata

a Római krt. 36. szám és a Szabadság út 30 szám alatti ingatlanok üzemeltetéséről 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg a 2400 Dunaújváros, Római krt. 36. (Nonprofit Ház) és a
Szabadság út 30. (Közösségi Pont) alatti ingatlanok üzemeltetésével 220.752,-Ft+áfa,
azaz bruttó 280.355,-Ft üzemeltetési díjért 2020. január 01. napjától 2020. február 29.
napjáig. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  DVG  Dunaújváros
Vagyonkezelő  Zrt.  elnökét  jelen  határozat  1.  pontjában  hivatkozott  üzemeltetésre
vonatkozó szerződés elkészítésére.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert  a DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  által  elkészített  szerződés  aláírására,  az  ügyrendi,
igazgatási  és jogi  bizottság állásfoglalását  követően,  egyúttal  felkéri  jelen  határozat
közlésére.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:        
                  a polgármester                                   
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnöke

                       a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                   követő 8 napon belül

                     - az üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat közlését követő
                            30 napon belül

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

foglalt  kötelezettségvállalást a 2020. évi  költségvetés tervezésekor vegye figyelembe,
egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő  kötelezettségvállalás
teljesítésére. 

 Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                  a polgármester 
                - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

                         a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
                - a költségvetés tervezéséért:
                  a jegyző
                - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:   a 2020. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fáy  A.  utcai  műfüves  futballpálya
üzemeltetéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő
4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és
a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
852/2019. (XII.23.) határozata

a Fáy A. utcai műfüves futballpálya üzemeltetéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő Zrt.  és az önkormányzat  között  fennálló,  a  2400
Dunaújváros,  Fáy A.  utcai  műfüves futballpálya üzemeltetése tárgyban kötött
üzemeltetési  szerződést  aszerint  módosítja,  hogy  a  üzemeltetés  díja  2020.
január 1-től 2020. február 29. napjáig 677.408,-Ft+Áfa, azaz bruttó 860.308,-Ft.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére,  egyúttal  felhatalmazza  a  határozat  mellékletét  képező  módosított
üzemeltetési szerződés aláírására.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:        
                          a polgármester                                   
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                          a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnöke
                          a Vagyonkezelési Osztály vezetője

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

              - az üzemeltetési szerződés módosítás aláírására: a határozat
                           közlését követő 30 napon belül               

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2020. évi önkormányzati költségvetés
tervezésekor  vegye  figyelembe,  egyúttal  utasítja  a  polgármestert  a
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

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

Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Városháza  Kávézó  üzemeltetéséről  című
határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
853/2019. (XII.23.) határozata

a Városháza Kávézó üzemeltetéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  tudomással  bír  arról,  hogy  a
Polgármesteri  Hivatal  „B”  szárny  alatt  található  kávézó  üzemeltetésére
pályázatot írt ki az önkormányzat. A pályázat postára adásának határideje 2020.
január 31.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg a kávézó üzemeltetésével a nyertes
pályázóval  kötendő  bérleti-üzemeltetési  szerződés  hatályba  lépése  napjáig
azzal, hogy a DVG Zrt.-t illeti az üzemeltetésből származó bevétel és terheli az
ingatlan fenntartásának rezsi  költsége.  Az önkormányzat  a  társaságnak nem
fizet díjat a tevékenység ellátásáért.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére, egyúttal felhatalmazza a határozat mellékletét képező  üzemeltetési
szerződés aláírására.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:        
                          a polgármester                                   
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                          a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnöke 
                          a Vagyonkezelési Osztály vezetője

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

              - az üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat közlését követő
                           30 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Sportcsarnok
épületének  kiviteli  terveinek  elkészítése  és  kivitelezése”  tárgyában  megindított
feltételes közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról című előterjesztés
határozati  javaslatát  – mellette  szavazott  10 fő (Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly,  Tóth Kálmán, Utassy Éva),  távol lévő 5 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
854/  2019. (XII. 23.) határozata  

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

közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 435/2019.(VII.04.) határozatával a
„Dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  Csarnok  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 határozta el.

2. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése megállapítja,  hogy a Grabarics
Építőipari Kft. és EB Hungary Invest Kft. közös ajánlattevők ajánlata érvényes.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  az  1.  pont
szerinti közbeszerzési eljárás eredményes.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közbeszerzési  eljárás
lefolytatását  követően  megállapítja,  hogy  az  eljárás  nyertes  ajánlattevője  a
Grabarics Építőipari Kft. és EB Hungary Invest Kft. közös ajánlattevők,   nettó
6.848.405.458,-Ft +ÁFA,  azaz bruttó  8.697.474.932,-  Ft  összegű vállalkozói
díjat tartalmazó ajánlatával.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közbeszerzési  eljárás
lefolytatását követően támogatja a szerződés megkötését a Grabarics Építőipari
Kft.  és EB Hungary Invest Kft.  közös ajánlattevőkkel, tekintettel  arra, hogy ő
tette a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt közbeszer-
zési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a Grabarics Építőipari Kft. és
EB Hungary Invest Kft. közös ajánlattevők, mint a legkedvezőbb érvényes aján-
latot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a
Polgármestert a kapcsolódó szerződés és annak dokumentumainak aláírására.
A felhívásban és a szerződés tervezetében rögzítettek szerint a szerződés ak-
kor lép hatályba, ha a megrendelő rendelkezik a szükséges fedezettel.
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7. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése 559/2019.(IX.27.)  határozatával
döntött a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztése tárgyában létrejött Tá-
mogatási szerződés 2. számú módosításáról, mely szerződés 2019.09.27.-én
aláírásra került. Az 1. pontban szereplő tárgyban meghirdetett közbeszerzési el-
járás fedezete Dunaújváros MJV Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) rendeletének 7/a mellék-
let/ 22.8.1. „Kézilabda Akadémia felújítása” elnevezésű során nem áll rendelke-
zésre.

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

                  a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
                  osztályvezetője

      a közbeszerzési referensek
      a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: 2020. január 15.
                        - a szerződés aláírására: 2020. január 31.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia
fejlesztésével”  kapcsolatos  döntések  meghozatalára  című  előterjesztés  határozati
javaslatát – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos
István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
855/  2019. (XII. 23.) határozata  

a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztésével” kapcsolatos döntések
meghozatalára

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  DVN  Zrt.-t,  mint  a
„  Dunaújváros  Kézilabda  Akadémia  fejlesztése”  tárgyában  (  továbbiakban:
fejlesztés)  projektmenedzselési  és  egyéb  feladatokra  szóló  megbízási
szerződéssel  rendelkező  céget,  hogy  a  fejlesztés  megvalósíthatósága
érdekében kezdeményezze a Támogató Emberi Erőforrások Minisztériumánál a
2017.12.15-én  aláírt  és  kétszer  módosított  Támogatási  Szerződés  újabb
módosítását,  melyben  a  meglévő  Csarnoképületre  (I.  ütem)  és  Kollégium
épületére (II. ütem) és azok környezetére vonatkozóan az építési engedélyezési
terveknek  és  tervezői  költségbecsléseknek  megfelelően,  a  Támogatási
Szerződés feladat- és költségtervében a két ütem teljesen külön szerepeljen,
mind  költségvetési,  mind  műszaki  és  egyéb  tartalom/  szempont  szerint,
valamint  kezdeményezze  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  nevében  a
szükséges többletforrás rendelkezésre állását a teljes fejlesztés megvalósítása
érdekében.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  DVN  Zrt.
vezérigazgatóját, hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtásáról tájékoztassa a
közgyűlést, a közgyűlés 2020. február havi rendes közgyűlésén.

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

                                        a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
                   osztályvezetője

        a DVN Zrt. vezérigazgatója
Határidő: - a határozat közlésére: 2020. január 15.

                   - a határozat végrehajtására: 2020. január 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Modern Városok Program keretében megvalósuló
“víziközmű-hálózat  fejlesztésére”  vonatkozó  projekt  Vasmű  u.41.  Irodaház  Kft-vel
kötött  projektmenedzsment különmegállapodás szerződés megszüntetésére, és az
591/2018. (XI.15.) határozat hatályon kívül helyezésére című előterjesztés határozati
javaslatát – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos
István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
856/  2019. (XII.23.) határozata  

a Modern Városok Program keretében megvalósuló “víziközmű-hálózat
fejlesztésére” vonatkozó projekt Vasmű u.41. Irodaház Kft-vel kötött

projektmenedzsment különmegállapodás szerződés megszüntetésére,
és az 591/2018. (XI.15.) határozat hatályon kívül helyezésére 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával tudomásul ve-
szi és elfogadja a Miniszterelnökség általi döntést, miszerint az MVP keretében
megvalósuló „ Víziközmű-hálózat fejlesztésére” II. ütemre irányuló projektet for-
ráshiány miatt nem tudja támogatni.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  „víziközmű-hálózat
fejlesztésére”  című  projekt  megvalósításához  létrejött  projektmenedzseri
feladatok ellátására vonatkozó Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel 2018. november
30-án  kötött  megbízási  szerződés  közös  megegyezéssel  történő
megszüntetéséhez  hozzájárul,  s  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a
határozat 1.sz. mellékletét képező megszüntető megállapodás aláírására.

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

a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: - szerződések megszüntetése közös megegyezéssel szerződések
                   megkötésére: 2019. december 31.

                         - a határozat közlésére: 2019. december 31.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés az 592/2018. (XI.15.) KH módosítására, valamint a
kapcsolódó szerződésekben szükséges változások elfogadására, forrás biztosítására
című  határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
857/  2019. (XII.23.) határozata  

az 592/2018.(XI.15.) KH módosítására valamint a kapcsolódó szerződésekben
szükséges változások elfogadására, forrás biztosítására

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  “Víziközmű-hálózat
fejlesztésére” projekt  közbeszerzési  feladataihoz  kapcsolódóan  saját  forrás
biztosításáról  döntött.  A  Közgyűlés  592/2019.  (XI.15.)  határozatának  2.
pontjában szereplő szövegrész az alábbiakkal egészül ki:

„A 2020.01.01-  2020.12.31-ig  tartó  időszakra havi  400.000,-  Ft  + ÁFA, azaz
bruttó  508.000,-  Ft,  összesen  4.800.000,-  Ft  +  ÁFA bruttó  6.096.000,-  Ft
megbízási díjért.”

A 4. pont az alábbiakkal egészül ki:
“Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 2. pontban szereplő 2020-as
költségvetési  évre  vonatkozó  6.096.000,-  Ft  összegű  kötelezettségvállalás
fedezetét a 2020. évi költségvetésben biztosítja.”

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a  városi  víziközmű-hálózat  fejlesztéséhez kapcsolódó Modern  Városok
Programhoz kötődő közbeszerzési feladatok ellátására irányuló különmegálla-
podás 1. számú módosításának aláírására, a módosított kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételére, továbbá a pénzügyi teljesítésre.

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

Határidő: a szerződés aláírására: 2020. január 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy a 1. pont-
ban foglalt kötelezettségvállalást a  2020. évi költségvetés tervezésekor vegye
figyelembe.

Felelős: - a költségvetés végrehajtásáért: 
            a jegyző

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

Határidő:  a 2020. évi költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés az 593/2018. (XI.15.) KH módosítására, valamint a
kapcsolódó szerződésben szükséges változások elfogadására, forrás biztosítására
című  határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
858/  2019. (XII.23.) határozata  

az 593/2018.(XI.15.) KH módosítására valamint a kapcsolódó szerződésben 
szükséges változások elfogadására, forrás biztosítására

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  “Víziközmű-hálózat
fejlesztésére” projekt  projektmenedzsmenti  feladataihoz  kapcsolódóan  2018.
november 15. napján saját forrás biztosításáról döntött. A Közgyűlés 593/2019.
(XI.15.) határozatának 2. pontjában szereplő szövegrész az alábbiakkal egészül
ki:

„A 2020.01.01 - 2020.12.31-ig tartó időszakra havi 600.000,- Ft + ÁFA, azaz
bruttó  762.000,-  Ft,  összesen  7.200.000,-  Ft  +  ÁFA bruttó  9.144.000,-  Ft
megbízási díjért.”

A 4. pont az alábbiakkal egészül ki:
“Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 2. pontban szereplő 2020-as
költségvetési  évre  vonatkozó  9.144.000,-  Ft  összegű  kötelezettségvállalás
fedezetét a 2020. évi költségvetésben biztosítja.”

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a  városi  víziközmű-hálózat  fejlesztéséhez kapcsolódó Modern  Városok
Programhoz kötődő projektmenedzseri feladatok ellátására irányuló különmeg-
állapodás 1. számú módosításának aláírására, a módosított kötelezettségválla-
lás nyilvántartásba vételére, továbbá a pénzügyi teljesítésre.

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

Határidő: a szerződés aláírására: 2020. január 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy a 1. pont-
ban foglalt kötelezettségvállalást a  2020. évi költségvetés tervezésekor vegye
figyelembe.

Felelős: - a költségvetés végrehajtásáért: 
            a jegyző

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

Határidő:  a 2020. évi költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  581/2018.  (XI.15.)  közgyűlési  határozat
módosítására, valamint a forrás biztosítására című előterjesztés határozati javaslatát
–  mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
859/  2019. (XII.23.) határozata  

az 581/2018. (XI.15.) közgyűlési határozat módosítására, valamint
a forrás biztosítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Vidámpark, illetve a vidámparki
terület fejlesztése” című projekt vonatkozásában 2018. november 15. napján
saját  forrás  biztosításáról  döntött  projektmenedzseri  feladatok  ellátására.  A
Közgyűlés 581/2018. (XI.15.) határozatának 2. pontjában szereplő szövegrész
az alábbiakkal egészül ki:

„A 2020.01.01-  2020.03.31-ig  tartó  időszakra havi  330.000,-  Ft  + ÁFA, azaz
bruttó  419.100,-  Ft,  összesen  990.000,-  Ft  +  ÁFA  bruttó  1.257.300,-  Ft
megbízási díjért.”

A 4. pont az alábbiakkal egészül ki:
“Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 2. pontban szereplő 2020-as
költségvetési  évre  vonatkozó  1.257.000,-  Ft  összegű  kötelezettségvállalás
fedezetét a 2020. évi költségvetésben biztosítja.”

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja  a  Jegyzőt,  hogy az  1.
pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  2020.  évi  költségvetésvetés  ter-
vezésekor vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés végrehajtásáért: 
            a jegyző

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

Határidő:  a 2020. évi költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  587/2018.  (XI.15.)  közgyűlési  határozat
módosítására, valamint a forrás biztosítására című előterjesztés határozati javaslatát
–  mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
860/  2019. (XII.23.) határozata  

az 587/2018. (XI.15.) közgyűlési határozat módosítására, valamint 
a forrás biztosítására

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése „A szalki-sziget rekreációs célú
fejlesztése”  projekt  vonatkozásában 2018.  november  15.  napján saját  forrás
biztosításáról  döntött.  A  Közgyűlés  587/2018.  (XI.15.)  határozatának  2.
pontjában szereplő szövegrész az alábbiakkal egészül ki:
„A 2020.01.01- 2020.12.31-ig tartó időszakra havi 1.000.000,- Ft + ÁFA, azaz
bruttó 1.270.000,- Ft, összesen 12.000.000,- Ft + ÁFA bruttó 15.240.000,- Ft
megbízási díjért.
Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése 2020.  01.01-től  2020.  12.31-ig
tartó  időszakra  vonatkozó  15.240.000,-  Ft  összegű  kötelezettségvállalás
fedezetét a 2020. évi költségvetésben biztosítja.”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2020. évi költségvetésvetés ter-
vezésekor vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés végrehajtásáért: 
            a jegyző

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

Határidő:  a 2020. évi költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  MVP keretében  a  “Fabó  Éva  Sportuszoda
felújítása” projekt kivitelezői szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosítására
vonatkozó 114/2019. (III.21.) határozat módosításáról című előterjesztés határozati
javaslatát  – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka  Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó  Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos
István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
861/ 2019. ( XII.23.) határozata

az MVP keretében a “Fabó Éva Sportuszoda felújítása” projekt kivitelezői
szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosítására vonatkozó

114/2019. (III.21.) határozat módosításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 114/2019. (III.21.) határozatának
1. pontjának alábbi szövegrészét:

„a Fabó  Éva  Sportuszoda  felújításához  kapcsolódó  pótmunkák  elvégzését
bruttó 93.771.830,- Ft összegben biztosítja”

az alábbi szövegrészre módosítja:

„a Fabó  Éva  Sportuszoda  felújításához  kapcsolódó  pótmunkák  elvégzését
bruttó 95.272.179,- Ft összegben biztosítja.”

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 114/2019. (III.21.) határozatának
1. pontjának alábbi szövegrészét:

„átcsoportosítás  útján  nettó  75.017.464,-  Ft+ÁFA,  mindösszesen  bruttó
93.771.830,- Ft összegben biztosított.” 

az alábbi szövegrészre módosítja:

„átcsoportosítás  útján  nettó  75.017.464,-  Ft+ÁFA,  mindösszesen  bruttó
95.272.179,- Ft összegben biztosított.” 

3.) Jelen  határozat  1-2.  pontban  rögzített  helyesbítés  összesen  1 500 349  ÁFA
többletköltség  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 soron biztosított a 7.a. 22.5.4 MVP Fabó Éva
Sportuszoda fejlesztés sorra történő átcsoportosítás útján. 

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.
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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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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Modern Városok Program keretében megvalósuló
„Szálloda és rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness és Gyógyászati
Központ  mellett”  című  pályázathoz  kapcsolódó  466/2018.  (IX.20.)  közgyűlési
határozatban  biztosított  önkormányzati  költségvetést  terhelő  pályázati  előleg
visszaadására  című előterjesztés  határozati  javaslatát  –  mellette  szavazott  11  fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy
Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
862/2019. (XII. 23.) határozata

a Modern Városok Program keretében megvalósuló „Szálloda és
rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness és Gyógyászati Központ

mellett” című pályázathoz kapcsolódó 466/2018.(IX.20.) közgyűlési
határozatban biztosított önkormányzati költségvetést terhelő 

pályázati előleg visszaadására

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési és pénzügyi
osztálya módosítást végezzen Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat
2019.  évi  költségvetéséről  és  annak  végrehajtásáról  szóló  6/2019.  (  II.  14.)
rendelet 7.a  és  az  5.b  mellékletén.  A  80.645  ezer  Ft  összegű
előfinanszírozásként nyújtott, saját forrás biztosítása 7. a melléklet 22.5.1. MVP
Szálloda tervezés költségsoráról az 5.b. melléklet 24.1 „Pályázati tevékenység,
felkészítés, önrész” felhalmozási céltartalék sorra átvezetésre kerüljön.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a
határozati  javaslat  1.)  pontjában  részletezett  előirányzat  átcsoportosítást
Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzatának 2019.  évi  költségvetési
rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe. 

Felelős: - a költségvetési rendelet módosításáért: 
                a jegyző 
     - a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért:
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
                a főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása 
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú
„A  helyi  identitás  és  kohézió  erősítése  Dunaújvárosban”  projektre  vonatkozó
előirányzat  csökkentésére  című  előterjesztés  határozati  javaslatát  –  mellette
szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy
Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila,
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
863/  2019. (XII.23.) határozata  

a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú  „A helyi identitás és kohézió
erősítése Dunaújvárosban” projektre vonatkozó előirányzat csökkentésére

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2019.
évi  költségvetési  rendeletben  rögzítésre  kerüljön,  hogy  Dunaújváros  Megyei
Jogú Város Önkormányzatának költségvetési és pénzügyi osztálya módosítást
végezzen 3, 5.b, 6., 7.a, 7.b mellékleteken a következők szerint:

Projekt azonosító Eredeti előirányzat Javasolt
módosított
előirányzat

További évek
kiadásai

TOP-6.9.2-16-DU1-
2018-00001
azonosítószámú  „A
helyi  identitás  és
kohézió  erősítése
Dunaújvárosban”

219 000 000 Ft 167 050 000 Ft 54 971 000 Ft

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a
határozati  javaslat  1.)  pontjában  részletezett  előirányzat  módosítást
Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzatának 2019.  évi  költségvetési
rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe. 

Felelős: - a költségvetési rendelet módosításáért: 
                a jegyző 
     - a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért:
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
                a főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása 
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Kubinyi Ágoston Program keretében benyújtott
pályázat  saját  forrásként  biztosított  pályázati  önrész  visszaadására  című
előterjesztés  határozati  javaslatát  –  mellette  szavazott  10 fő  (Barta  Endre,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila,  Tóth  Kálmán)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
864/  2019. (XII.23.) határozata  

a Kubinyi Ágoston Program keretében benyújtott pályázat saját forrásként
biztosított pályázati önrész visszaadására

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési és pénzügyi
osztálya módosítást végezzen Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat
2019.  évi  költségvetéséről  és  annak  végrehajtásáról  szóló  6/2019.  (  II.  14.)
rendelet 5. és az 5.b mellékletén. A 3 000 ezer Ft összegű pályázati önrészként
nyújtott,  saját  forrás 5. melléklet  22.9.3. Kubinyi  Ágoston Program (Muzeális
intézmények  támogatása)  költségsoráról  az  5.b.  melléklet  24.1  „Intézményi
tartalék” elnevezési sorra átvezetésre kerüljön.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a
határozati  javaslat  1.)  pontjában  részletezett  előirányzat  átcsoportosítást
Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzatának 2019.  évi  költségvetési
rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe. 

Felelős: - a költségvetési rendelet módosításáért: 
                a jegyző 
     - a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért:
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
                a főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása 
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Dunaújváros  településkép  védelméről  szóló
rendelet módosításának elkészíttetéséről című előterjesztés határozati javaslatát –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
865/  2019. (XII.23.) határozata   

Dunaújváros településkép védelméről szóló rendelet módosításának
elkészíttetéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  támogatja  azt  a  célt,  hogy
Dunaújváros településkép védelméről szóló rendelete módosuljon.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert,  hogy
gondoskodjon  Dunaújváros  helyi  építési  szabályzatának  és  a  rendezési
terveinek a 1. pontban foglaltaknak megfelelő módosításának elkészíttetéséről. 

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

Határidő: - a tervezés elindítására: 2020. január 31.
      - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti

                  egyeztetési eljárást követő közgyűlés

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  „A  Dunaújváros  településkép
védelméről szóló rendeletének és a hozzá kapcsolódóan a településrendezési
eszközök módosítása” tárgyban meghirdetett ajánlattételi felhívásra beérkezett
ajánlatok alapján nyertes ajánlattevőként az alábbi ajánlattevőt jelöli meg:

TT1  Tanácsadó  és  Tervező  Kft.  (képviselő:  Nemesánszky  Ildikó,  1121
Budapest,  Kakukkhegyi  út 9.)  nettó 700.000,-  Ft + ÁFA, bruttó 889.000,-  Ft,
azaz bruttó nyolcszáznyolcvankilencezer forint ajánlati áron.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a
határozat 1. és 2. pont szerinti feladatok költségeinek fedezetére – a 2019. évi
költségvetési  rendelet  5.  melléklet,  1.  Városfejlesztés-  és  rendezés,  dologi
kiadások sorának terhére tervezési szerződést kössön a tervezővel.

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

Határidő: 2020. január 31.
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy a közgyűlés a 2019. évi víziközmű vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós
munkákkal összefüggő szerződések 1. számú módosítására című előterjesztés határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila,
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
866/  2019. (XII.23.) határozata  

 a 2019. évi víziközmű vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal
összefüggő szerződések 1. számú módosítására

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  a  víz  –  csatorna
közműrendszeren  2019.  évi  vagyonbérleti  díj  terhére  elvégzendő  rekonstrukciós
munkák vonatkozásában a DVCSH Kft.-  vel  2019.  07.  22 –én  létrejött  vállalkozási
keretszerződés 3. pontjában rögzített tervezett befejezési határidő 2020. március 31 –
ére történő módosításához, egyben elfogadja a DVCSH Kft. 2019. november 21 –én
kelt  ,  4-149/  2019  iktatószámú  levelében  leírt  a  „  2019.  évi  víz-csatorna  közmű
rendszer rekonstrukciós feladatainak módosítási kérelme” tárgyú levelében foglaltakat
(határozat 1. számú melléklete).

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

dunaújvárosi  víz  –  csatorna  közműrendszeren  2019.  évi   vagyonbérleti  díj  terhére
elvégzendő rekonstrukciós feladatok végrehajtására vonatkozó, a határozat 2. számú
mellékletét képező Vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítását  a DVCSH Kft. -
vel írja alá.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
            a polgármester

                           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                             a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
           Határidő:  2019. december 31.

3.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  a  víz  –  csatorna
közműrendszeren  2019.  évi  vagyonbérleti  díj  terhére  elvégzendő  rekonstrukciós
munkák műszaki ellenőri és mérnök tanácsadási feladatainak vonatkozásában a DVG
Zrt.-  vel  2019.  07.  12  –én   létrejött  vállalkozási  szerződés  3.  pontjában  rögzített
tervezett befejezési határidő 2020. március 31–ére történő módosításához.    

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3.
pontban hivatkozott, a határozat 3. számú mellékletét képező Vállalkozási szerződés 1.
számú módosítását  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. december 31.



98

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási
területén végzett  közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés (2019.
április-december  hónap)  5.  számú  módosításáról  című  határozati  javaslatot  –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
867/  2019.(XII.23.) határozata  

Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására
vonatkozó szolgáltatási szerződés /2019. április-december hónap/ 

5. számú módosításáról

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zárt
körű  Részvénytársaság  által  2019.  április  4-én  megkötött,  a  2019.  április-
december hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés 5. számú módosítását,
a III. sor előirányzatának emelését jóváhagyja.

2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő III. (hó és
síkosság-mentesítés)  sort  érintő  40.000.000  Ft-tal  történő  emeléshez  a
fedezetet  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2019.  évi
költségvetésről  és  annak  végrehajtásáról  szóló  6/2019.(II.15.)  rendelet  7.a
mellékletének  2.  Városüzemeltetés  2.15.  „Belváros  területén  parkolók
tervezése”  elnevezésű  sorról  17.904.500  Ft,  a  7.a  mellékletének  2.
Városüzemeltetés  2.17.  „Vasmű  téri  parkoló  áttervezése”  elnevezésű  sorról
3.000.000  Ft,  7.a  mellékletének  3.  Vízgazdálkodás  és  vízkárelhárítás  3.1.
„Zrínyi  M.  u.  25.  sz.  melletti  szervizút  vízelvezetés  megoldása”  elnevezésű
sorról  4.095.500  Ft,  valamint  a  7.b  mellékletének  3.  Vízgazdálkodás  és
vízkárelhárítás  3.2.  „Völgy  sor  felszíni  csapadékvíz  elvezetésének
rekonstrukciója”  elnevezésű  sorról  15.000.000  Ft  átcsoportosítása  útján
biztosítja. 

3) Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zártkörűen  Működő
Részvénytársasággal  2019.  április-december  hónapra  szóló  szolgáltatási
keretszerződés 5. sz. módosítását aláírja.

Felelős: - a szerződés aláírásáért: a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Határidő: 2019. december 30.

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.
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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 költségvetési rendelet soron következő módosítása

5) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert  a
határozat közlésére

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: 2019.12.30.
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  területén  végzett  közfeladatok
ellátására  vonatkozó  szolgáltatási  szerződés  (2020.  január-március)  megkötéséről  című
határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr.
Székely  Károly,  Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
868/  2019.(XII. 23.) határozata  

a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási szerződés /2020.január-március/ megkötéséről

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási területén végzett
közfeladatok 2020. január-március hónapban történő ellátására bruttó 274.957.913 Ft
összegben a DVG Zrt.-vel a határozat mellékletét képező szolgáltatási keretszerződést
köt.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DMJV közigazgatási
területén  végzett  közfeladatok  ellátására  274.957.913  Ft-ot  hagy  jóvá,  mely
kötelezettségvállalás fedezetét a 2020. évi költségvetésben biztosítja.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
DVG Dunaújvárosi  Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal  a 2020.
január-március  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. december 30.

4.) Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja  a jegyzőt,  hogy a  2.  pontban
foglalt  kötelezettségvállalást  a  2020.  évi  költségvetés  tervezése  során  vegye
figyelembe.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a jegyző
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: 2020. évi költségvetés tervezésének időpontja

5) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a határozat 
közlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: 2019. december 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Dunaújváros  közigazgatási  területén  végzett
közfeladatok ellátásához szükséges konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó
keretszerződés  megkötésére  a  DUNANETT  Nonprofit  Kft.-vel  című  előterjesztés
határozati javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely Károly,  Utassy Éva),  távol  lévő 5 fő (Cserna Gábor,  Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
869/  2019.(XII. 23.) 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  közfeladatok  ellátásához  szükséges  konténer  és  zsák  biztosítására
2020.  január-december  hónapokra  bruttó  25.000.000,-  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  25.000.000,-Ft-ot  hagy  jóvá,  mely  kötelezettségvállalás
fedezetét a 2020. évi költségvetésben biztosítja.

3.) Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel a 2020. január-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. december 31.

4.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  2.
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2020. évi költségvetés tervezése során
vegye figyelembe.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a jegyző
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: 2020. évi költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  2020.  január-március  hónapokra  a  közterületi
hulladékgyűjtő edények és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés
megkötésére  című  előterjesztés  határozati  javaslatát  –  mellette  szavazott  10  fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
870/  2019.(XII.23.) határozata  

2020. január-március 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
27.270.086,- 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 27.270.086,- Ft-
ot,  azaz Huszonhétmillió-kettőszázhetvenezer-nyolcvanhat  forintot  hagy jóvá,
mely kötelezettségvállalás fedezetét a 2020. évi költségvetésben 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. december 31.

4.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  2.
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2020. évi költségvetés tervezése során
vegye figyelembe.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a jegyző
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: 2020. évi költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújvárosi  Piac  16.  számú  kapujának,
kerítésének  és  tartópillérének  helyreállítási  munkálataira  című  előterjesztés
határozati javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely Károly,  Utassy Éva),  távol  lévő 5 fő (Cserna Gábor,  Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
871/  2019.(XII.23.) határozata  

Dunaújvárosi Piac 16. számú kapujának, kerítésének és tartópillérének 
helyreállítási munkálataira

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése jelen  határozatával  elrendeli  a
Dunaújváros Megyei Jogú Város területén található Piac 16. számú kapujának,
kerítésének és tartópillérének helyreállítási  munkálatainak kivitelezését bruttó
562.054,- Ft összegben.

2.) Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2019.  évi  költségvetésről  és  annak  végrehajtásáról  6/2019.
(II.15.)  szóló  rendelet  költségvetésében  7.a  melléklet  6/1  Piac,  vásári
tevékenység  alcím  alatt  Dunaújváros  vásár  téren  fix  kordon  építése  sorról,
átcsoportosítás útján az 5 melléklet  6/3 Piac, vásári  tevékenység alcím alatt
dologi kiadás során biztosít fedezetet.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az
1.  pont  figyelembevételével  előkészített,  a  DVG Dunaújvárosi  Vagyonkezelő
Zrt.-vel a  Dunaújváros Megyei Jogú Város területén található Piac 16. számú
kapujának  helyreállítási  munkálatainak  kivitelezésére  irányuló  vállalkozási
szerződés  aláírására,  továbbá,  hogy  jelen  határozat  alapján  intézkedjen  a
kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételéről  és  a  folyamatos  pénzügyi
teljesítésről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                          a polgármester
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                          a városüzemeltetési és beruházási osztály
                          a költségvetési és pénzügyi osztály

Határidő: 2020. január 30

4.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a
2019. évi költségvetés soron következő módosítása során vegye figyelembe.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
                 a jegyző
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  intézmények  felújítási  munkáiról  című
előterjesztés  határozati  javaslatát  –  mellette  szavazott  10 fő  (Barta  Endre,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila,  Tóth  Kálmán)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
872/2019. ( XII. 23.)     határozata  

intézmények felújítási munkáiról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az intézmények
felújítási munkáit bruttó 4.836.308,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.

2.) Az  1.  pontban  meghatározott  kötelezettségvállalás  fedezetét Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2019.  évi  költségvetési  rendelete
(továbbiakban: rendelet) „5.b. Intézményi felújítási tartalék” során rendelkezésre
álló összeg biztosítja. A rendelet 7.b. melléklet 1. Városfejlesztés- és rendezés
„DMJV  PH  C  szárny  tetőszigetelés  felújítása”  (222.562,-  Ft),  „Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság  klíma  telepítése”  (407.480,-  Ft),  „Sport  utcai  gőzvezeték
felújítása” (3.465.319,- Ft), „Óvoda felújítása” (740.947,- Ft) elnevezésű sorra
történő átcsoportosítás útján biztosítja.

3.) Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a 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
           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2020. január 15.

4.) 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:

                       a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:  - a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

                           - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2019. december 31.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális
ellátásokról szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete alapján az időskorúak
támogatása  időpontjainak  meghatározása  (2020.  Húsvét  ünnepe,  Időskorúak
világnapja)  című  előterjesztés  határozati  javaslatának  „B”  változatát  –  mellette
szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy
Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila,
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
873/2019. (XII. 23. ) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló

35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete alapján az időskorúak támogatása
időpontjainak meghatározásáról (2020. Húsvét ünnepe, Időskorúak világnapja)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a
2020. évben Húsvét ünnepe és az Időskorúak világnapja alkalmából az időskorúak
számára  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a  szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetben szociális ellátásokról szóló 35/2015.
(XII.  18.)  önkormányzati  rendelet  22.  §-ában  meghatározott  feltételekkel  egyszeri
5.000 forint pénzbeli támogatást nem biztosít.
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy a közgyűlés a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2019. évi téli szünidei étkeztetésének
kiterjesztéséről című határozati  javaslatot  – mellette szavazott  10 fő (Barta Endre,  Mezei
Zsolt,  Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér  Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Utassy Éva),  távol  lévő 5 fő (Cserna Gábor,  Gombos
István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének  
874/2019. (XII. 23.)   határozata  

a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 
2019. évi téli szünidei étkeztetésének kiterjesztéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  2019.  évi  téli
szünidei ingyenes gyermekétkeztetést 2019. december 24. és december 27. napján is
biztosítja 
- a hátrányos helyzetű és
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan
  hátrányos helyzetű gyermekek mellett 

         - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskolás gyermekek
           részére.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres
gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő halmozottan  hátrányos  helyzetű
gyermekek  után  járó  központi  költségvetési  normatíva  által  nem fedezett  összegre
vonatkozó,  valamint  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő
gyermekek étkeztetésének forrását  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól  szóló  6/2019.  (II.  15)
önkormányzati  rendelet  4.  melléklet  10.  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet
dologi kiadások sor terhére biztosítja utólagos elszámolás mellett.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                 a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója

 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője                      
Határidő: 2020. január 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az előterjesztés 1. számú
mellékletében  szereplő  „Vállalkozási  szerződés”  1.  módosítását  és  egyetért  annak
tartalmával.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2019. év téli szünidei étkeztetés kiterjesztésére vonatkozó „Vállalkozási szerződés” 1.
módosítását aláírja. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester

 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a szociális osztály vezetője
Határidő: 2019. december 23. 
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzat
által 2020. január 1 – 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra könyvvizsgálati
tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés előkészítésről és megkötéséről című
határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely Károly,  Utassy Éva),  távol  lévő 5 fő (Cserna Gábor,  Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
875/2019. (XII. 23.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által 
2020. január 1 – 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra könyvvizsgálati

tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés előkészítésről és megkötéséről

1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az önkormányzat
és  intézményei  folyamatos  könyvvizsgálati  és  szakmai  tanácsadói  feladatai
ellátására  2020.  január  1-jétől  a  2022.  évi  beszámoló  elfogadásáig  terjedő
időszakra 3 ajánlat bekérése útján kiválasztott könyvvizsgálóval kíván szerződést
kötni.

2.   A  fenti  feladatra  a  határozat  1.  melléklete  szerinti  tartalommal az  alábbi
könyvvizsgálóktól kér be árajánlatot: 

- Főnixbata Auditáló Kft. (Budapest 1152, Szentmihályi út 131.),
- Máté Imre könyvvizsgáló (3104 Salgótarján, Frigyes krt. 1.),
- Universal Audit Kft. (3104 Salgótarján, Kölcsey út 19.)

3.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  Pénzügyi,  Gazdasági  és
Városüzemeltetési Bizottság valamint a  Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
véleményének kikérése mellett a legkedvezőbb ajánlat kiválasztására  és  az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság által véleményezett, a feladatra vonatkozó
szerződés megkötésére a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal.

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

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

              - szerződéskötésre: 2020. január 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a  „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint
fürkészdarázs  elleni  védekezési  munkák  ellátása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
ajánlattételi  felhívás  és  közbeszerzési  dokumentumok  elfogadásáról,  az  eljárás
megindításáról című határozati  javaslatot  – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő
4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
876/  2019.(XII.23.) határozata  

„Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni
védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás

és közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról, az eljárás megindításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújváros közterületein rág-
csálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátása” tárgyú köz-
beszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. §
(1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, és
az alábbi három gazdasági szereplőt kéri fel árajánlat megtételére a jelen hatá-
rozat mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal.

a) Név: Noxious Kft. 
Székhely: 7020 Dunaföldvár, Paksi utca 8.
Adószám: 14202827-2-17
e-mail:koszegdani@hotmail.com,szunyogcsodorponthu@gmail.com,
EKR azonosító: EKRSZ_10641387

b) Név: Roxin Group Kft.
Székhely: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 19. 
Adószám: 23131192-2-07
e-mail: office@roxin.hu 
EKR azonosító: EKRSZ_98905641

c) Név: Roteberg Kft.
Székhely: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. utca 116.
Adószám: 11948197-2-14
e-mail: roteberg@roteberg.hu 
EKR azonosító: EKRSZ_32397462

2.) Dunaújváros MJV Közgyűlése elhatározza, hogy 1. pontban  szereplő kötele-
zettségvállalás 2020.-2022. évben megvalósuló szolgáltatás megrendelés fede-
zetét,  melynek  becsült  értéke  56.000.000,-  Ft  +  Áfa,  mindösszesen  bruttó
71.120.000,- Ft Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.-2022.
évi költségvetésének tervezésekor  az 5. melléklet 4. sor Környezet-egészség-
ügy feladatsor 3. dologi kiadások során figyelembe veszi, és jelen határozattal
kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges fe-
dezetet biztosítja.

mailto:roteberg@roteberg.hu
mailto:office@roxin.hu
mailto:koszegdani@hotmail.com
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3.) Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2.) pontban foglalt kö-
telezettségvállalást a 2020.-2022. évi költségvetés tervezése során vegye figye-
lembe. 

Felelős: - a költségvetés tervezéséért:
a jegyző

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

Határidő: a 2020.-2022. évi költségvetések tervezésének időpontja 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1.
pontban  megjelölt  gazdasági  szereplők  részére  az  ajánlattételi  felhívások
elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztüli megküldéséről gondoskodjon.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a közbeszerzési referensek

Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2020. január 10.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés az „Elektromos gépjárművek beszerzése” tárgyú
pályázati forrás felhasználásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy
Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
877/  2019.(XII.23.) határozata  

„Elektromos gépjárművek beszerzése” tárgyú pályázati forrás felhasználásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy támogatja az
FPPF/567-3/2019-ITM_SZERZ  iktatószámú  „Elektromos  vagy  plug-in  hybrid
gépjárművek beszerzése” tárgyú Támogató Okirat alapján 1 db elektromos sze-
mélygépjármű és 1 db elektromos tehergépjármű beszerzését a Közbeszerzési
és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által megkötött keretmegállapodásokból. 

2.) Az  1)  pontban  megjelölt  gépjárművek  beszerzésének  fedezete  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végre-
hajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 7/a. mel-
léklet  1.  Városfejlesztés  és  rendezés  fejezet/1.8.  „elektromos  vagy  plug-in
hybrid gépjármű beszerzés” elnevezésű során bruttó 28.000.000,- Ft  összeg-
ben rendelkezésre áll.

3.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy
gondoskodjon  a  KEF  által  megkötött  keretmegállapodásokból  történő
gépjárművek  beszerzéséről,  és  az  ahhoz  kapcsolódó  dokumentumok
előkészítéséről.

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

                a városüzemeltetési és beruházási osztály
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának  helyi  klímavédelmi  stratégiájáról  szóló  szándéknyilatkozatáról
című  határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
878/2019. (XII. 23.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyi klímavédelmi
stratégiájáról szóló szándéknyilatkozatáról

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  napjainkban  fenyegető
klímakatasztrófa megelőzése és elkerülése érdekében elfogadja Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzatának  helyi klímavédelmi stratégiájáról szóló
szándéknyilatkozatát.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy,  az  előterjesztés  1.  mellékletét  képező  helyi  klímavédelmi  stratégiáról
szóló  szándéknyilatkozatot  írja  alá, kinyilvánítva  ezzel  a  klímavédelem
fontosságát.

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

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

                        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: 2020. január 10.
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