
K I V O N A T 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
2018. november 15-ei nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

609/2018. (XI.15.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújvárosi Labdarúgó 

Szövetség 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 közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és 
az alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2019. január 01. és 2019. 
december 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 
Labdarúgó 
Szövetség 

2019.01.01.-2019.12.31. 6.520.843,- Ft 

 
2.)  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: 2018. november 27. 
                        - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                          Vizsgáló Iroda 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 
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 osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27. 

                        - a határozat végrehajtására: 2018. december 15. 
 

                  Cserna Gábor s.k.             dr. Sürü Renáta s.k. 
                      polgármester                                                          jegyző 
 

 
Kivonat hiteles: 
Dunaújváros, 2018. november 15. 

 
 



K I V O N A T 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
2018. november 15-ei nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

610/2018. (XI.15.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Duna-Pent Női Kézilabda 

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 közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és 
az alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2019. január 01. és 2019. 
december 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) 

Duna-Pent Női 
Kézilabda   
Sportegyesület 

2019.01.01.-2019.12.31. 13.459.737,- Ft 

 
2.)  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: 2018. november 27. 
                        - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                          Vizsgáló Iroda 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 
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 osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27. 

                        - a határozat végrehajtására: 2018. december 15. 
 
                  Cserna Gábor s.k.             dr. Sürü Renáta s.k. 
                      polgármester                                                          jegyző 
 

 
Kivonat hiteles: 
Dunaújváros, 2018. november 15. 
 
 



K I V O N A T 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
2018. november 15-ei nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

612/2018. (XI.15.) 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 közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és 
az alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2019. január 01. és 2019. 
december 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: 

 
2.)  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 
 
 
 

Sportszervezet 
neve 

Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

Dunaújváros 
Pálhalma 
Agrospeciál 
Sportegyesület 

2019.01.01.-2019.12.31. 51.596.370,- Ft 



Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27. 
                        - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                          Vizsgáló Iroda 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 
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 osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27. 

                        - a határozat végrehajtására: 2018. december 15. 
 
                  Cserna Gábor s.k.             dr. Sürü Renáta s.k. 
                      polgármester                                                          jegyző 
 

 
Kivonat hiteles: 
Dunaújváros, 2018. november 15. 
 
 



K I V O N A T 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
2018. november 15-ei nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

613/2018. (XI.15.) 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 közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és 
az alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2019. január 01. és 2019. 
december 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) 

Titán Sportegyesület 2019.01.01.-2019.12.31. 5.880.000,- Ft 

Danubius KSE 2019.01.01.-2019.12.31. 15.000.000,- Ft 

Dunaújvárosi Egyetem 
Diák Sportegyesület 

2019.01.01.-2019.12.31. 10.455.722,- Ft 

Dunaújvárosi Kohász 
Labdarúgó Öregfiúk 
Egyesület 

2019.01.01.-2019.12.31. 2.760.000,- Ft 

Dunaferr Sportegyesület 2019.01.01.-2019.12.31. 47.040.000,- Ft 

Dunaújvárosi Atlétikai 
Club 

2019.01.01.-2019.12.31. 12.114.000,- Ft 

Dunaújvárosi Sárkányok 
Kosárlabda Sportegyesület 

2019.01.01.-2019.12.31. 4.000.000,- Ft 

Angels Női Jégkorong 
Sportegyesület 

2019.01.01.-2019.12.31. 8.047.560,- Ft 

Újvárosi Hokillák 
Sportegyesület 

2019.01.01.-2019.12.31. 7.444.610,- Ft 

 
2.)  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: 2018. november 27. 

                        - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                          Vizsgáló Iroda 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 
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 osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27. 

                        - a határozat végrehajtására: 2018. december 15. 
 
                  Cserna Gábor s.k.             dr. Sürü Renáta s.k. 
                      polgármester                                                          jegyző 
 

 
Kivonat hiteles: 
Dunaújváros, 2018. november 15. 
 
 



K I V O N A T 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
2018. november 15-ei nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

616/2018. (XI.15.) határozata  
a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. 2019. 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 közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és 
az alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2019. január 01. és 2019. 
december 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. 

2019.01.01.-2019.12.31. 63.500.000,- Ft 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 63.500.000,- Ft, azaz 

Hatvanhárommillió-ötszázezer 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 63.500.000,- Ft-ot megfizetettnek tekint 
a Kft. a felújítás ellenértékének részeként. A 63.500.000,- Ft-ot a Dunaújvárosi 
Jégkorong Kft. kizárólag a dunaújvárosi jégpálya bérleti díja megfizetésére 
használhat fel és ezen összeget engedményezi az Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt.-nek. 

 
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: 2018. november 27. 

                      - 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 osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27. 

                        - a határozat végrehajtására: 2018. december 15. 
 
                  Cserna Gábor s.k.             dr. Sürü Renáta s.k. 
                      polgármester                                                          jegyző 
 

 
Kivonat hiteles: 
Dunaújváros, 2018. november 15. 
 
 


