
58. számú napirendi ponthoz 
 
A változat 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

........../2016. (XII.15.) határozata 
Mészáros Lászlóné által önkormányzati tulajdonba adott lakás helyreállítási munkálatainak 
végrehajtására (Dunaújváros, Szórád Márton út 2. 4. 1., 151/4/A/17 hrsz.) 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonát képező dunaújvárosi 151/4/A/17 hrsz.-ú, természetben Dunaújváros, 
Szórád Márton út 2. 4. 1. szám alatt nyilvántartott, kivett lakást érintő, a bejárati ajtót érintő rendkívüli 
javítási, helyreállítási munkálatok elvégzésével a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. bízza meg a 
határozat mellékletének megfelelően bruttó 255.680,- Ft keretösszegen belül, mely összeg bruttó 
……………,- Ft része megfizetését Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja és 
2016. évi költségvetés ………………… előirányzata terhére forrást biztosít abban az esetben, ha 
Mészáros László haszonélvező bruttó ……………..,- Ft összeg megfizetését szintén vállalja. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére, 
továbbá felhatalmazza arra, hogy az elfogadott költségvetéssel egyezően kösse meg a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által előkészített vállalkozási szerződést az Ügyrendi, Igazgatási és 
Jogi Bizottság véleménye kikérését követően. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
            a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől           
számított 8 napon belül 
- a vállalkozási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését           
követő 30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban rögzített 
kötelezettségvállalást a 2016. évi önkormányzati költségvetés soron következő módosításakor 
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 módosításáért és tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés módosításában és tervezésében való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke  
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
                 a Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
 
Határidő:  a 2016. évi költségvetés módosításának időpontja 
 
B változat 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

........../2016. (XII.15.) határozata 
Mészáros Lászlóné által önkormányzati tulajdonba adott lakás helyreállítási munkálatainak 
végrehajtására (Dunaújváros, Szórád Márton út 2. 4. 1., 151/4/A/17 hrsz.) 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem kívánja kicserélni a bejárati ajtót  Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező dunaújvárosi 151/4/A/17 hrsz.-ú, 



természetben Dunaújváros, Szórád Márton út 2. 4. 1. szám alatt nyilvántartott, kivett lakást illetően, 
egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
            a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől           
számított 8 napon belül 
 
A változat 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

........../2016. (XII.15.) határozata 
Mészáros Lászlóné által önkormányzati tulajdonba adott lakással kapcsolatos közös költség 
egy részének átvállalására: 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonát képező dunaújvárosi 151/4/A/17 hrsz.-ú, természetben Dunaújváros, 
Szórád Márton út 2. 4. 1. szám alatt nyilvántartott, kivett lakás haszonélvezője, Mészáros Lászlóné 
által fizetett közös költségből a felújítási díj részét, bruttó 780,- Ft/hó, évi 9.360,- Ft és közös 
képviseleti díjat 1000,- Ft/hó, azaz évi 12.000,- Ft összeg megfizetésének kötelezettségét vállalja 
2016. december hónaptól azzal, hogy Mészáros Lászlóné igazolja 2016. november 30-ig a jelzett 
költségek megfizetését, egyben felkéri a DVG Zrt. vezérigazgatóját, hogy ezen összeget 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata felé számlázza ki a haszonélvezeti jog 
fennállásának ideje alatt, egyben felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan ajándékozási szerződés 
módosítását – szerződés 6. pontja módosítása – írja alá az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérést követően.  
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltakra figyelemmel a 2016. évi 
önkormányzati költségvetés vagyongazdálkodás dologi kiadások előirányzata terhére 1.780,- Ft 
forrást biztosít a vállalkozási szerződés teljesítéséhez és a 2016. évre eső felújítási díj fizetéséhez. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 4. pontban rögzített 
kötelezettségvállalást a 2016. évi önkormányzati költségvetés soron következő módosításakor 
vegye figyelembe, valamint, hogy a 1. pontban jelzett haszonélvezeti jogviszony ideje alatt a 
felújítási díj összege évente a mindenkor költségvetésbe kerüljön beépítésre, egyúttal utasítja a 
polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére.  
 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés módosításáért és tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés módosításában és tervezésében való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke  
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
                 a Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
 
Határidő:  a 2016. évi költségvetés módosításának időpontja 
 
B változat 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

........../2016. (XII.15.) határozata 
Mészáros Lászlóné által önkormányzati tulajdonba adott lakással kapcsolatos közös költség 



egy részének átvállalására: 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonát képező dunaújvárosi 151/4/A/17 hrsz.-ú, természetben Dunaújváros, 
Szórád Márton út 2. 4. 1. szám alatt nyilvántartott, kivett lakás haszonélvezője, Mészáros Lászlóné 
által fizetett közös költségből a felújítási díj részét, bruttó 780,- Ft/hó, évi 9.360,- Ft és közös 
képviseleti díjat 1000,- Ft/hó, azaz évi 12.000,- Ft összeg megfizetésének kötelezettségét vállalja 
2016. január hónaptól kezdődően, egyben felkéri a DVG Zrt. vezérigazgatóját, hogy ezen összeget 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata felé számlázza ki a haszonélvezeti jog 
fennállásának ideje alatt, egyben felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan ajándékozási szerződés 
módosítását – szerződés 6. pontja módosítása – írja alá az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérést követően.  
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltakra figyelemmel a 2016. évi 
önkormányzati költségvetés …............. előirányzata terhére 24.112,- Ft forrást (2016. január 01. - 
2016. december 31.) biztosít a közös költség meg nem fizetett teljesítéséhez és a 2016. évre eső 
felújítási díj fizetéséhez. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban rögzített 
kötelezettségvállalást a 2016. évi önkormányzati költségvetés soron következő módosításakor 
vegye figyelembe, valamint, hogy az 1. pontban jelzett haszonélvezeti jogviszony ideje alatt a 
felújítási díj összege évente a mindenkor költségvetésbe kerüljön beépítésre, egyúttal utasítja a 
polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére.  
 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés módosításáért és tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés módosításában és tervezésében való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke  
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
                 a Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
 
Határidő:  a 2016. évi költségvetés módosításának időpontja 
 
C változat 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

........../2016. (XII.15.) határozata 
Mészáros Lászlóné által önkormányzati tulajdonba adott lakással kapcsolatos közös költség 
egy részének átvállalására: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fizeti a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonát képező dunaújvárosi 151/4/A/17 hrsz.-ú, természetben Dunaújváros, 
Szórád Márton út 2. 4. 1. szám alatt nyilvántartott, kivett lakás közös költségéből a felújítási díj és a 
közös képviseleti díjat, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 
 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől           
számított 8 napon belül 
 
Dunaújváros, 2016. december 15. 



 

Hingyi László s.k. 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság 

elnöke 

Pintér Attila s.k. 
a pénzügyi bizottság 

elnöke 
 
 

Lőrinczi Konrád s. k. 
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 


