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Cserna Gábor polgármester köszöntötte a testületi tagokat és a rendkívüli nyílt ülést
megnyitotta.
Megállapította, hogy a 15 képviselő közül megjelent 12 fő, így a testület határozatképes.
Cserna Gábor polgármester:
Szép napot kívánok! Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlésének márciusi, rendkívüli ülését megnyitom. Megállapítom, hogy az
ülés határozatképes. Felhívom a szíves figyelmüket, hogy az ülésen csak az
eredetileg, pénteken kiküldött meghívóban szereplő napirendek tárgyalhatók
meg, ha és amennyiben a megfelelő bizottságok véleményezték a határozati
javaslatokat. Kérdezem a bizottsági elnököket, hogy van-e esetleg a nyílt
ülésen olyan napirend, amelyet nem tárgyalt meg az általuk vezetett bizottság.
Amennyiben nincs, akkor legyenek kedvesek a nyílt ülés napirendi pontjairól
dönteni!
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 12 fő (Barta
Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László),
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
132/2017. (III.02.) határozata
a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 2-ai rendkívüli nyílt ülés
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint:
1. Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének
előkészítésére irányuló döntések meghozatalára, támogatási szerződés aláírására
2. Javaslat a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében,
koncepciótervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindítására
3. Javaslat a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kölcsön iránti kérelme elbírálására
4. Javaslat a DV N Zrt. 2016. január 01. 2016. december 31. időszakra vonatkozó
végelszámolást záró egyszerűsített éves beszámoló elfogadására
5. Javaslat a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési
társaság részére történő feladat átadására

Nonprofit

Zrt.

városfejlesztő

6. Javaslat hivatali személygépkocsi vásárlására vonatkozó ajánlatok bekérésére, továbbá
a vásárláshoz szükséges forrás biztosítására
Felelős: a polgármester
Határidő: azonnal
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Cserna Gábor polgármester:
Legyenek kedvesek a tanácskozási jogot meghívott vendégeinknek biztosítani!
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülésre meghívott személyek számára tanácskozási
jogot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László,
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István,
Tóth Kálmán) – biztosított és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
133/2017. (III.02.) határozata
a tanácskozási jog biztosításáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 2-ai rendkívüli nyílt
ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít.
Felelős: a polgármester
Határidő: azonnal
Cserna Gábor polgármester:
Legyenek kedvesek Forgó Krisztina
jegyzőkönyvvezetés jogát megadni!

köztisztviselő

kolleganőnek

a

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette szavazott 12 fő
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté,
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt,
Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Tóth Kálmán) –
megválasztotta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
134/2017. (III.02.) határozata
a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg.
Felelős: a polgármester
Határidő: azonnal
Cserna Gábor polgármester:
A zárt ülésen kettő napirendi pont megtárgyalására tettem javaslatot. Az első ez
a javaslat a DV N Zrt.-vel megbízási szerződés megkötésére, valamint a
vezérigazgató munkaszerződésének módosítására című napirend, amelyet
törvény értelmében zárt ülésen kell tárgyalnunk, de a napirend felvételéről
viszont döntenünk kell!
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a „Javaslat a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.velmegbízási szerződés megkötésére, valamint a vezérigazgató munkaszerződésének
módosítására” című napirendet zárt ülésen – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre,
Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László),
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Tóth Kálmán) – tárgyalja és a következő
határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
135/2017. (III.02.) határozata
a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-vel
megbízási szerződés megkötésére, valamint a vezérigazgató munkaszerződésének
módosítására”című napirend
zárt ülésen történő tárgyalásáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. március 2-ai zárt ülésre vonatkozó
meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a DV N Dunaújvárosi
Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-vel megbízási szerződés megkötésére, valamint a
vezérigazgató munkaszerződésének módosítására” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv.
46. § (2) bekezdése alapján.
Felelős:
Határidő:

a polgármester
azonnal

Cserna Gábor polgármester:
Második zárt ülésen a Mezőföld Víziközmű Kft.-ben lévő üzletrész
értekesítésére, valamint Dunaújváros víziközműveinek üzemeltetése tárgyban a
Mezőföldi Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti szerződés megszüntetésére irányuló
napirendi pont.
Aki ennek a felvételét támogatja, az kérem, igennel szavazzon!
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a „Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-ben lévő üzletrész
értékesítésére, valamint Dunaújváros víziközműveinek üzemeltetése tárgyban a Mezőföldi
Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés megszüntetésére”
című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról” című napirendet zárt ülésen – mellette
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László,
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Tóth Kálmán)
– tárgyalja és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
136/2017. (III.02.) határozata
Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-ben lévő üzletrész értékesítésére,
valamint Dunaújváros víziközműveinek üzemeltetése tárgyban a Mezőföldi
Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés
megszüntetésére”című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. március 2-ai zárt ülésre vonatkozó
meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat Mezőföldi Regionális Víziközmű
Kft.-ben lévő üzletrész értékesítésére, valamint Dunaújváros víziközműveinek
üzemeltetése tárgyban a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött bérletiüzemeltetési szerződés megszüntetésére” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2)
bekezdésének c) pontja alapján.
Felelős:
Határidő:

a polgármester
azonnal

Cserna Gábor polgármester:
Legyenek kedvesek Sági Péter vezérigazgató úr számára tanácskozási jogot
biztosítani a zárt ülésen való részvétel esetében!
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a zárt ülésre meghívott személy részére tanácskozási jogot – mellette
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László,
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Tóth Kálmán)
– biztosított és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
137/2017. (III.02.) határozata
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 2-ai zárt ülésére
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít.
Felelős: a polgármester
Határidő: azonnal
Cserna Gábor polgármester:
És legyenek kedvesek Forgó Krisztina számára, részére a jegyzőkönyvvezetés
jogát megadni!
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette szavazott 12 fő (Barta
Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László),
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Tóth Kálmán) – megválasztotta és a
következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
138/2017. (III.02.) határozata
a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyvének
vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg.
Felelős: a polgármester
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Határidő: azonnal
A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők:
N a p i r e n d:
Nyílt ülés:
1. Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének
előkészítésére irányuló döntések meghozatalára, támogatási szerződés aláírására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
2. Javaslat a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében,
koncepciótervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottsága elnöke
3. Javaslat a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kölcsön iránti kérelme elbírálására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
4. Javaslat a DV N Zrt. 2016. január 01. 2016. december 31. időszakra vonatkozó
végelszámolást záró egyszerűsített éves beszámoló elfogadására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
5. Javaslat a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit
társaság részére történő feladat átadására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Zrt.

városfejlesztő

6. Javaslat hivatali személygépkocsi vásárlására vonatkozó ajánlatok bekérésére, továbbá
a vásárláshoz szükséges forrás biztosítására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Zárt ülés:
1. Javaslat a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-vel megbízási szerződés
megkötésére, valamint a vezérigazgató munkaszerződésének módosítására
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Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
2. Javaslat Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-ben lévő üzletrész értékesítésére,
valamint Dunaújváros víziközműveinek üzemeltetése tárgyban a Mezőföldi Regionális
Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés megszüntetésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
1.

Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének
előkészítésére irányuló döntések meghozatalára, támogatási szerződés
aláírására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

Cserna Gábor polgármester:
Rátérünk az első napirendi pontra, a nyílt ülés első napirendi pontjára, javaslat
Dunaújváros labdarúgó-létesítmény fejlesztésének 2. ütem előkészítése és
támogatási szerződés aláírását célzó határozati javaslat tárgyalására.
Hozzászólás hiányában, aki támogatja, kérem, igennel szavazzon!
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla,
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő
3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
139/2017. (III.02.) határozata
Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének előkészítésére
irányuló döntések meghozataláról,
Támogatási Szerződés aláírásáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta 704/2016.(XI.17.) határozatával
azt a célt, hogy a „Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére az egyes
állami és önkormányzati sportkultúra-fejlesztési beruházások forrásszükségleteinek
biztosításával
kapcsolatos
további
intézkedésekről
szóló
2041/2015.
kormányhatározat”-ban megnevezett 400 millió forint keretösszegű támogatásban
részesüljön a 2016. évben (továbbiakban: fejlesztés II. ütem 1./2 része), valamint a
határozat mellékletében szereplő támogatási szerződés tervezetet elfogadta, és
felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződés tervezet aláírására és az ahhoz
szükséges döntések meghozatalára. A támogatási szerződés aláírása nem történt meg,
mivel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a támogatási szerződés tervezetét
módosította, tekintettel arra, hogy időközben „az egyes fejezetek közötti előirányzat-
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átcsoportosításról” szóló 1787/2016 (XII.17.) Korm. határozata Dunaújváros labdarúgó
sportlétesítmény-fejlesztése soron a 2016-ban rendelkezésre álló 400.000.000. Ft
átcsoportosítását rendelte el. A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet terhére
végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások összegének visszapótlásáról szóló
1857/2016. (XII.27.) Korm. határozat arról döntött, hogy a visszapótlás részben vagy
egészben legkésőbb 2017. július 2-ig megtörténhet. Ezen indokok alapján Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a 704/2016. (XI.17.) határozat 3-5.
pontját hatályon kívül helyezi.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja azt a célt, hogy a „Dunaújváros
Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére a „Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény”-ben meghatározott 500 millió forint
keretösszegű forrás irányul a 2017. évben és elfogadja azt, hogy Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett 500 millió forint keretösszegű
támogatásban részesüljön (továbbiakban: fejlesztés II. ütem 1./2 rész), valamint a jelen
határozat 1. számú mellékletében szereplő támogatási szerződés tervezetet elfogadja,
az abban foglaltakkal egyetért és tudomásul veszi, hogy a tranzakciós illeték és
kincstári díjköltség levonása után a fejlesztésre fordítható forrás összege 498.256.000
Ft.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 2.
pontban elfogadott támogatási szerződés aláírására és ahhoz szükséges döntések
meghozatalára.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a polgármester figyelmét arra,
hogy utólagos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
a vagyonkezelési osztály vezetője
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: 2017. június 30.
5. A 2. pontban meghatározott célkitűzés a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló
rendelet 7a melléklet 23. pont 4. feladat sorában a „Dunaújváros Labdarúgó Stadion
beruházási költség (2017) II. ütem 2. rész” elnevezéssel szerepel, melyet indokolt a
„Dunaújváros Labdarúgó Stadion beruházási költség (2017) II. ütem 1. rész”
elnevezésre módosítani.
Felelős: - a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a soron következő költségvetési rendelet módosításának időpontja.
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
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2.

Javaslat a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében,
koncepciótervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottsága elnöke

Cserna Gábor polgármester:
A második napirendi pontunk ugyancsak a labdarúgó sportlétesítmény kapcsán,
engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás
megindítása.
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon!
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla,
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér
Attila, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Hingyi
László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Tóth Kálmán) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
140/2017. (III.02.) határozata
a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében, koncepciótervek,
engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése”
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza „Dunaújváros labdarúgósportlétesítmény fejlesztése, koncepció tervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek
elkészítése” tárgyú, a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítását a jelen határozat 1. számú mellékletét
képező ajánlattételi dokumentációban foglaltak szerint.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 1. pontban
meghatározott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumok
aláírására.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. pontjában meghatározott
közbeszerzési eljárásban a kizárólagos joggal rendelkező TÉT-91 Kft.-t (székhelye:
2400 Dunaújváros, Vak Bottyán u. 7., cégjegyzékszáma: 07-09-009159, képviseli: Tóth
Tibor) hívja fel ajánlattételre.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy jelen határozat 1. pontja
szerinti közbeszerzési eljárásban DMJV Önkormányzatával a „Dunaújváros labdarúgósportlétesítmény fejlesztése” elnevezésű fejlesztéshez kapcsolódó hivatalos
közbeszerzési tanácsadó feladatok ellátására szerződött BMSK Zrt. által kijelölt Vencli
Adrienn hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízza meg.
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. pontjában meghatározott
közbeszerzési eljárás becsült értékét nettó 51.503.449,- Ft + ÁFA, összesen bruttó
65.409.380,- Ft-ban határozza meg.
6. Az 1. pontban szereplő a koncepció tervek és engedélyezési tervek
kötelezettségvállalására Dunaújváros MJV Önkormányzat 2017. évi költségvetési
rendelet tervezetének 7.a mellékletének 23. „Pályázati és egyéb támogatással
megvalósuló projektek kiadásai / Főépítész” elnevezésű feladatsor 3. „Dunaújvárosi
Labdarúgó Stadion beruházási költsége I. ütem áthúzódó” kiemelt előirányzat során
nettó 41.503.449,- Ft +ÁFA, összesen bruttó 52.709.380,- Ft fedezetet biztosít.
7. Dunaújváros MJV Közgyűlése elhatározza, hogy a kiviteli tervek vonatkozásában a
fejlesztés II. ütemére vonatozó Támogatási Szerződés létrejöttéig nettó 10 millió Ft +
Áfa, összesen bruttó 12.700.000,- Ft fedezetet biztosít.
8. Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 7. pontban meghatározott
kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a
2017. évi költségvetésének soron következő módosításába 7.a mellékletének 23.
„Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai / Főépítész”
elnevezésű feladatsor 3. „Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion beruházási költsége I. ütem/
kiviteli tervek elnevezésű új kiemelt előirányzat létrehozásával építse be, mely kiadás
fedezete a költségvetés 5.b melléklet/25. felhalmozás tartalékok/felhalmozási
céltartalék/25.15 Pályázati tevékenység felkészítés, önrész (szabadon felhasználható
kerete és közbeszerzési fedezet) sora.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködéséért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködéséért:
a költségvetési és pénzügyi osztályvezető
Határidő: a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja
9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 1.
pontban foglalt feladatra irányuló közbeszerzési eljárásokat Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata a 2017. évi közbeszerzési tervében szerepeltesse.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városfejlesztési igazgató
Határidő: a közbeszerzési eljárás megindítására: 2017.03.10.
az ajánlattételi dokumentáció megküldésére: 2017.03.10.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
közbeszerzési tervének elfogadásának időpontja.
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
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3.

Javaslat a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kölcsön iránti kérelme elbírálására
Előadó:
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Azari Zsolt, a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. ügyvezető igazgatója

Cserna Gábor polgármester:
A Jégkorong, Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kérelmének megtárgyalása. Azari úr!
Nincs itt? Felhívom a figyelmüket, hogy egy „A” és egy „B” változatot tartalmaz
a határozati javaslat.
Az „A” változatot teszem föl szavazásra, ez a támogató!
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette szavazott 11 fő (Barta
Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina,
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem
szavazott 1 fő (Hingyi László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Tóth
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
141/2017. (III.02.) határozata
a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kölcsön iránti kérelme elbírálásáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. részére
30.000.000Ft, azaz Harmincmillió forint kölcsönt nyújt Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 5.b melléklet általános tartalék előirányzata
terhére, 2018. január 31-ig járó egyösszegű visszafizetési kötelezettséggel. A
Dunaújvárosi Jégkorong Kft. a visszafizetés fedezeteként inkasszó jogot biztosít az
egyesület K&H bank Zrt.-nél vezetett 10400463-00006167-00000004 számú
bankszámlájára.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.
pontban meghatározott döntés alapján a Dunaújvárosi Jégkorong Kft.-vel a
kölcsönszerződést kösse meg, a határozat melléklete szerinti tartalommal.
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől
számított 8 napon belül
a kölcsön szerződés aláírására: a határozatnak az előkészítő osztályra
érkezésétől számított 30 napon belül
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
módosításakor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.
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Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a költségvetés soron következő módosításának időpontja
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
4.

Javaslat a DV N Zrt. 2016. január 01. 2016. december 31. időszakra vonatkozó
végelszámolást záró egyszerűsített éves beszámoló elfogadására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Sági Péter, a DV N Zrt. vezérigazgatója

Cserna Gábor polgármester:
Következő napirend a DV N Zrt. tavalyi évi végelszámolást záró egyszerűsített
éves beszámoló elfogadása című napirend. Vezérigazgató úr! Kiegészíteni
való?
Amennyiben nincs, aki támogatja, kérem, igennel szavazzon!
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla,
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt,
Gombos István, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
142/2017. (III.02.) határozata
a DV N Zrt. 2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó végelszámolást
záró egyszerűsített éves beszámoló elfogadására
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DV N Zrt. 2016. január 01. - 2016.
december 31. időszakra vonatkozó végelszámolást záró egyszerűsített éves
beszámolóját a határozat 1., 2. és 3. számú mellékletei elfogadja, egyben utasítja
polgármestert a határozat közlésére.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DV N Zrt. javadalmazási szabályzata
alapján 2016. évre prémiumot nem fizet, valamint a 2017. évre prémiumfeladatot nem
tűz ki.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
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- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő
nyolc napon belül
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
5.

Javaslat a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. városfejlesztő
társaság részére történő feladat átadására
Előadó:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Sági Péter, a DV N Zrt. vezérigazgatója

Cserna Gábor polgármester:
Következőben ugyancsak ennek a gazdasági társaságnak feladatátadását
megcélzó határozati javaslatot tárgyaljuk, melyet az ügyrendi és a gazdasági
bizottság véleményezett.
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon!
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László,
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér
Attila, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta
Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Tóth Kálmán) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
143/2017. (III.02.) határozata
a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. városfejlesztő
társaság részére történő feladat átadására
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DV N Dunaújvárosi
Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t
a) a Magyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
szóló 1394/2016.(VII.21.) Korm. határozat 3. és 4. pontjaiban meghatározott, az
elektromobilitással összefüggő feladatok végrehajtásával,
b) a Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény fejlesztésének II. ütemének
előkészítésével és a megvalósítás megalapozásához szükséges adminisztratív
feladatok ellátásával, és
c) a Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok fejlesztésével összefüggő előkészítési,
bonyolítási és projektmenedzsmenti feladatok ellátásával.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére, felhatalmazza továbbá, hogy az 1. pontban megjelölt feladatok
előkészítésével és végrehajtásával összefüggő dokumentumokat aláírja.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
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a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
- a határozat közléséért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2017. március 14.
6.

Javaslat hivatali személygépkocsi vásárlására vonatkozó ajánlatok bekérésére,
továbbá a vásárláshoz szükséges forrás biztosítására
Előadó:
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Cserna Gábor polgármester:
Hivatali gépjármű váráslására vonatkozó
vásárláshoz szükséges forrás biztosítása.

ajánlatok

bekérése,

továbbá

Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon!
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László,
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér
Attila, Sztankovics László,), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 1 fő (Szabó
Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Tóth Kálmán) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
144/2017. (III.02.) határozata
hivatali személygépkocsi vásárlására vonatkozó ajánlatok bekérésére,
továbbá a vásárláshoz szükséges forrás biztosítására
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala személygépkocsi beszerzéséhez azzal, hogy a beszerzéshez az
ajánlattételi felhívásokat az alábbi gazdasági szereplőknek küldje meg:
a) Istiván Autó Kft. (8600 Nagykanizsa, Kaposvári út 7.),
b) AUTO-PULAI Kft. (9024 Győr, Orgona u. 12.),
c) Automobil Online Kft. (1146 Budapest, Thököly út 68. 3. em. 14.).
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a közgyűlési és informatikai osztály vezetője
Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2017. március 10.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Polgármesteri Hivatal
hivatali személygépkocsi vásárlásához bruttó 8.000.000 Ft fedezetet biztosít, a 2017. évi
költségvetés 5.b melléklet általános tartalék sora terhére.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban
foglaltakat a 2017. évi költségvetés soron következő módosítása során vegye figyelembe.
Felelős: - a költségvetés módosításáért:
a jegyző
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- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának
időpontja
Cserna Gábor polgármester:
A közgyűlés minősített többséggel elfogadta a határozati javaslatot. Felhívom
szíves figyelmüket, hogy a zárt ülésen csak az adott napirendhez meghívott
előkészítő, illetve meghívott vendégeink vehetnek részt. 1 perc szünetet rendelek
el.
Szünet
K.m.f.
Cserna Gábor
polgármester

dr. Sürü Renáta
jegyző

