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A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
(1. napirend)  Sági Péter DV N Zrt. vezérigazgatója 
(5. napirend)  Nyalka László DVCSH Kft. műszaki igazgatója 
    

 
Gombos István alpolgármester köszöntötte a testületi tagokat és a rendkívüli 
nyílt ülést megnyitotta. 
 
Megállapította, hogy a 14 képviselő közül megjelent 12 fő, így a testület 
határozatképes. 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Tisztelt Képviselő-társaim! Kedves Hölgyeim és Uraim! Kedves 
Meghívottak! Mindenkinek kellemes napot kívánok a közelgő rossz idő 
ellenére, és eredményes munkát, ami annyit jelent, hogy mindannyiunknak 
dolga van, ezért szeretném a lehető legpontosabban és a leggyorsabban 
ezt a mai közgyűlést önökkel együtt megtárgyalni. Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének 2019. október 3-ai, rendkívüli nyílt ülését 
ezennel megnyitom. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. 
Tisztelt Közgyűlés! Az SZMSZ-ben biztosított jogommal élve hívtam össze 
a mai rendkívüli ülést. Tisztelt Képviselő-társak! Felhívom szíves 
figyelmüket arra, hogy az ülésen csak azok a napirendi pontok 
tárgyalhatók meg, amelyeket a meghívó tartalmaz. Kérem, hogy 
amennyiben hozzá kívánnak szólni az egyes napirendekhez, kizárólag a 
napirendi ponttal összefüggésben tegyék! Amennyiben a felszólalás során 
eltérnek a tárgytól, az SZMSZ 22. §-a (6) bekezdése alapján felszólítom, 
hogy térjen a tárgyra. Amennyiben a felszólítás eredménytelen lenne, 
akkor a szót megvonom. Akitől a szót megvonták, ugyanabban az ügyben 
már nem szólalhat fel újra. Javaslom a közgyűlési postázás alapján 
kiderült, hogy további két napirendi pontot kellene sürgősséggel 
tárgyalnunk. Javaslom a kiküldött napirendi pontok megtárgyalását azzal a 
kiegészítéssel, hogy az ülés képviselő-társaimnak kiosztott sürgősségi 
indítványokat az SZMSZ szerint a közgyűlés döntésének megfelelő számú 
napirendi pontként tárgyalja nyílt ülésen. Nyílt ülésünkön, ahogy 
említettem, kettő sürgősségi előterjesztést kell megtárgyalni, ezért 
indítványozom, hogy a Javaslat sportszervezetek létesítmény bérleti 
díjának pályázati úton történő támogatására – 2019. szeptember és 
december időszakra előterjesztést a nyílt ülés 8. napirendi pontjaként 
javaslom, ugyanakkor javaslom az önkormányzati bérlakások volt 
bérlőinek behajthatatlan közüzemi díjtartozásának tulajdonosi 
helytállására a DVCSH Kft. felé című előterjesztést a nyílt ülés 9. napirendi 
pontján tárgyalja a közgyűlés. Az SZMSZ értelmében sürgősségi indítvány 
megtárgyalására abban az esetben kerülhet sor, ha az illetékes 
bizottságok megtárgyalták. A bizottságok sürgősségi indítványt 2019. 
október 2-án, illetve a pénzügyi bizottság mai rendkívüli ülés előtti 
tárgyalása legjobb tudomásom szerint lezajlott. Kérdezem is bizottsági 
elnök urat, hogy a bizottság jóváhagyta-e a két napirendi pont fölvételét. 
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Szavazat alapján javaslom, hogy a 8. napirendi pont kerüljön fel 
sürgősséggel. 
 
Aki ezt támogatja, kérem, jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti 
díjának pályázati úton történő támogatására – 2019. szeptember-december” című 
előterjesztést a rendkívüli nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 12 fő (Barta 
Endre, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Hingyi László) – felvette és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

560/2019. (X.03.) határozata 
„Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő 
támogatására – 2019. szeptember-december” című előterjesztés sürgősségi 

indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. október 3-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának 
pályázati úton történő támogatására – 2019. szeptember-december” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 8. napirendjeként felvette. 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Elöljáróban szeretném még mondani, amit elfelejtettem, ne okozzon 
gondot, hogy polgármester úr gépén szavazom. Jó? Tehát azt hiszem, ez 
érthető. Szavazás történik a nyílt ülés 9. napirendi pontjára. Bocsánat! A 
közgyűlés elfogadta természetesen. 
 
Szavazás történik a nyílt ülés 9. napirendi pontjára.  
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat önkormányzati bérlakások volt bérlői 
behajthatatlan közüzemi díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé” 
című előterjesztést a rendkívüli nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Hingyi László) – felvette és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

561/2019. (X.03.) határozata 
„Javaslat önkormányzati bérlakások volt bérlői behajthatatlan közüzemi 

díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé” című előterjesztés 
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. október 3-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat önkormányzati bérlakások volt bérlői 
behajthatatlan közüzemi díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé” 
című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 9. napirendjeként felvette. 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Szavazás történik a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjaira!  
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Hingyi László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

562/2019. (X.03.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. október 3-ai rendkívüli nyílt 
ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 

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

 
2. Javaslat a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 

kapcsolatban a DV N Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés 4. számú 
módosítására 

 
3. Javaslat „Dunaújváros – háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” 

tárgyú közbeszerzési elárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadására, az eljárás megindítására 

 
4. Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002 Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út 

felújítása projektre vonatkozó előirányzat módosítására 
 

5. Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2019. évben benyújtandó Gördülő 
fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás 
megadására 

 
6. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására 

a Hegyekalja utcában 
 

7. Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Lőrincz Attila orvossal 
kötött feladatellátási szerződés felmondására 
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8. Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő 
támogatására – 2019. szeptember-december  

 

 9. Javaslat önkormányzati bérlakások volt bérlői behajthatatlan közüzemi 
díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé. 

 
Gombos István alpolgármester: 

 

Majd szavazunk a meghívott személyek részére a tanácskozási jog 
biztosításáról. 
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülésre meghívott személyek 
számára tanácskozási jogot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni Béla, 
Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 2 fő (Cserna Gábor, Hingyi László) – biztosított és a következő határozatot 
hozta: 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
563/2019. (X.03.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. október 3-ai rendkívüli nyílt 
ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Az SZMSZ alapján jegyzőkönyvvezető személyéről is döntenünk kell. 
 
Aki Forgó Krisztina köztisztviselőt támogatja, kérem, jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – 
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, 
Hingyi László) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

564/2019. (X.03.) határozata 
a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyvvezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
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Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők: 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés:  
 

1. Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Kollégium épületének kiviteli 
terveinek elkészítése és kivitelezése” tárgyában megindított feltételes 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
2. Javaslat a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 

kapcsolatban a DV N Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés 4. számú 
módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 

 
3. Javaslat „Dunaújváros – háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” 

tárgyú közbeszerzési elárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadására, az eljárás megindítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                  az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
4. Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002 Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út 

felújítása projektre vonatkozó előirányzat módosítására 
   Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
5. Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2019. évben benyújtandó Gördülő 

fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás 
megadására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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6. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására 
a Hegyekalja utcában 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

7. Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Lőrincz Attila orvossal 
kötött feladatellátási szerződés felmondására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

8. Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő 
támogatására – 2019. szeptember-december 
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  

 

9. Javaslat önkormányzati bérlakások volt bérlői behajthatatlan közüzemi 
díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé. 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
 
1. Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Kollégium épületének 

kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezése” tárgyában megindított 
feltételes közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                   a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
Meghívott:  Sági Péter, a DV N Zrt. vezérigazgatója 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

És akkor rátérnénk az első napirendi pontra, javaslat a „Dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia Kollégium építésének kivitelei terveinek elkészítése 
és kivitelezése tárgyában megindított feltételes közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról. Hozzászólás hiányában a napirendet 
lezárom. 
 
Aki támogatja, kérem, az igen gomb megnyomásával jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
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Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

565/2019. (X.03.) határozata 
a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Kollégium épületének kiviteli terveinek 
elkészítése és kivitelezése” tárgyában megindított feltételes közbeszerzési 

eljárás eredményének megállapításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 463/2019.(VII.04.) határozatával a 
„Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Kollégium épületének kiviteli terveinek 
elkészítése és kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második Rész 81. § (1) bekezdés szerinti 
feltételes nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Grabarics 

Építőipari Kft. és EB Hungary Invest Kft. közös ajánlattevők ajánlata, valamint a 
Renalpin Kft. ajánlattevő 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 
Renalpin Kft. (1051 Budapest Vigadó tér 3. 1lph 3/3),  nettó 1.168.884.064 HUF 
+ÁFA,  azaz bruttó 1.484.482.761,- Ft összegű vállalkozói díjat tartalmazó 
ajánlatával. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően támogatja a szerződés megkötését a Renalpin Kft. (1051 
Budapest Vigadó tér 3. 1lph 3/3) ajánlattevővel tekintettel arra, hogy ő tette a 
legjobb ár-érték arányú ajánlatot. 

 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt 

közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a Renalpin Kft.-t 
(1051 Budapest Vigadó tér 3. 1lph 3/3), mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot 
benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a 
Polgármestert a kapcsolódó szerződés és annak dokumentumainak aláírására.  

 
7.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 559/2019.(IX.27.) határozatával 

döntött a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztése tárgyában létrejött 
Támogatási szerződés 2.számú módosításáról, mely szerződés 2019.09.27.-én 
aláírásra került, így az 1. pontban szereplő tárgyban meghirdetett 
közbeszerzési eljárás fedezete Dunaújváros MJV Önkormányzatának 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
rendeletének 7/a melléklet/ 22.8.1. „Kézilabda Akadémia felújítása” elnevezésű 
során rendelkezésre áll. 
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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 szerződés aláírására: 2019. november 15. 

  
2. Javaslat a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 

kapcsolatban a DV N Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés 4. számú 
módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Sági Péter, a DV N Zrt. vezérigazgatója 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Második napirendi pontként javaslat Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 
beruházása megvalósításával kapcsolatos DV N Zrt.-vel megkötött 
megbízási szerződés 4. számú módosításával. 
 
Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom, kérem, szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

566/2019. (X.03.) határozata 
a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatban 

a DVN Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés 4. számú módosítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
632/2017.(IX.18.) határozatával elfogadta azt a célt, hogy a dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia beruházással kapcsolatos feladatok végrehajtásának 
elősegítésére, tárgyalások lefolytatására a DV N Zrt.-t bízta meg. A DVN Zrt.-
vel a megbízási szerződés 2017.10.03-án került aláírásra. A felek a megbízási 
szerződést háromszor módosították. A megbízási szerződés 1. sz. módosítása 
2018.02.14.-én (23/2018.(I.25.) KH), a 2. sz. módosítása 2018.11.27.-én 
(576/2018.(XI.15.) KH), a 3. számú módosítás (638/2019.(VIII.12.) PM) pedig 
2019.08.14-én került aláírásra. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási Szerződést kötött 

2017. december 15.-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia beruházás megvalósítása érdekében a 2017. évi forrásra. 
A támogatási összeg 2018. évi és a 2019. évi forrásokra külön-külön történtek a 
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Támogatási Szerződés módosításaival. A Támogatási szerződés-módosítás II. 
már a teljes támogatási forrásról szól, azaz mindösszesen 5.971.248.000,-Ft 
forrás áll rendelkezésre, mely 2019.09.27-én került aláírásra.  

 
3. A DV N Zrt. 2019.09.28.-án az 1. pontban szereplő megbízási szerződés 

módosítását kezdeményezte. A 2019.10.01.- 2020.05.31. közötti időszakra a 
szerződés szerinti feladatait mindösszesen nettó 53.508.822,-Ft+ÁFA díjért, 
valamint a 2020.06.01.- 2020.08.31. közötti időszakra nettó 13.654.295,-
Ft+ÁFA díjért látja el. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 

jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződés módosításának 
aláírására és utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről. 
 
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: - határozat közlésére: 2019. október 09. 
                          - a szerződés módosítás aláírására: 2019. október 15. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
3. Javaslat „Dunaújváros – háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok 

ellátása” tárgyú közbeszerzési elárás ajánlattételi felhívás és 
közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   a pénzügyi bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                   a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                   az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Harmadik napirendi pontként javaslat „Dunaújváros – háziorvosi és 
gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok fogadására, az 
eljárás megindítására. Ülésünk előtt képviselő-társaim aláírtak egy 
összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot, kérem tisztelettel önöket, 
hogy a titoktartási kötelezettségnek tegyenek eleget! Köszönöm. 
 
És szavazunk a napirendről! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
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távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

567/2019. (X.03.) határozata 
„Dunaújváros - háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” tárgyú 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadásáról, az eljárás megindításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújváros - háziorvosi és 

gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásra a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész, uniós 
értékhatárt elérő, nemzeti eljárásrendben lefolytatott nyílt [113. § (5) bekezdése 
szerinti] közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, jelen határozat 
mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. 

 
2.) Dunaújváros MJV Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.) pontban 

szereplő szolgáltatás megrendelés, mint kötelezettségvállalás fedezete 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020.-2023. évi 
költségvetésében betervezésre kerül 209.802.240,- Ft + ÁFA összegben. 
Továbbá Dunaújváros MJV Közgyűlése jelen határozattal kötelezettséget vállal 
arra, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges fedezetet a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés időtartama 
alatt biztosítja.   

 
3.) Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2.) pontban foglalt 

kötelezettségvállalást a 2020.-2023. évi költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 

                    a jegyző 
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 

      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2020.-2023. évi költségvetések tervezésének időpontja 
 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 
1.) pontban foglalt eljárás hirdetményének az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
való megjelenéséről valamint az eljárás Elektronikus Közbeszerzési 
Rendszerben való megindításáról gondoskodjon.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2019. október 31. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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4. Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002 Nagyvenyim felé vezető 62819. 
jelű út felújítása projektre vonatkozó előirányzat módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Negyedik napirendi pont, javaslat Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út 
felújítása projektre vonatkozó előirányzat módosítására. Hozzászólás 
hiányában a napirendet lezárom, kérem, szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

568/2019. (X.03.) határozata 
a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002 Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út felújítása 

projektre vonatkozó előirányzat módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2019. évi 
költségvetési rendeletben a támogatási előlegként jóváírt 109 800 000 Ft 
bevételi és kiadási oldalon is rögzítésre kerüljön az alábbiak szerint:  

 
Részletező Előirányzatról Előirányzatra Rovat Összeg 

51505125 - újonnan létrehozandó 
előirányzat: 
7. a melléklet 22. Pályázati és 
egyéb támogatással 
megvalósuló projekt kiadásai 
/TOP-6.1.5-16-2 Nagyvenyimi 
út felújítása” 
 

K62 109 200 000 

51505125 változatlan 5. melléklet 22.4. TOP 
programok/1. dologi kiadások/ 
TOP-6.1.5-16-2 nyilvánosság 

K342 473 000 

51505125 változatlan 5. melléklet 22.4. TOP 
programok/1. dologi kiadások/ 
TOP-6.1.5-16-2 közúti audit 

K336 127 000 

Összesen 109 800 000 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 421/2019. 
(VI.20.) határozatban foglaltak szerint a DVG Zrt.-vel megkötött kivitelezési 
szerződés fedezetéül 5 751 416 Ft-ot biztosít a költségvetési rendeletben, 
melynek forrásául a 2019. évi költségvetés 5. melléklet 22.4. TOP programok/1. 
dologi kiadások/ TOP előkészítő, megalapozó tevékenységek sora szolgál. 
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Részletező 
kód 

Előirányzatról Előirányzatra Rovat Összeg 

51505125 5. melléklet 22.4. TOP 
programok/1. dologi kiadások/ 
TOP előkészítő, megalapozó 
tevékenységek 

újonnan létrehozandó 
előirányzat: 
7. a melléklet 22. Pályázati 
és egyéb támogatással 
megvalósuló projekt 
kiadásai /TOP-6.1.5-16-2 
Nagyvenyimi út felújítása” 

K62 5 751 416  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 

határozati javaslat 1-2.) pontjában részletezett előirányzat módosításokat 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési 
rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe. 
 
Felelős: -  a költségvetési rendelet módosításáért: 
                  a jegyző 
               -  a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

 
5. Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2019. évben benyújtandó 

Gördülő fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges 
meghatalmazás megadására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
                   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                   a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Nyalka László, a DVCSH Kft. műszaki igazgatója 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Ötödik napirendi pont, javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2019. 
évben benyújtandó Gördülő fejlesztési terv elfogadására és a 
benyújtáshoz szükséges meghatalmazás megadására. Tóth Kálmán 
képviselő úré a szó! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Azért kívánok ehhez 
a napirendhez hozzászólni, mert van még Dunaújvárosban olyan 
területek, ahol nincs szennyvízelvezetés jelen pillanatban. Azt gondolom, 
hogy az a Gördülő beruházásokkal kapcsolatban három éve is kértem 
már, hogy a Zrínyi utca, Kinizsi utca szennyvízelvezetését nagyon gyorsan 
meg lehetne oldani. Ismét nem szerepel ebben az anyagban, holott azt 
gondolom, benne van az anyagban, hogy két szivattyút megint veszünk, 
szabadeséssel ez az ott lévő vezeték, ez nyugodtan meg lehetne 
valósítani. Azt gondolom, hogy ezeket a fejlesztéseket arra kell 
felhasználni, lehetőségeket, hogy a városunk tovább tudjon fejlődni. 
Köszönöm. 
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Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Egy rövid megjegyzés, az elmúlt évtizedek 
hiányosságait egyik napról a másikra nem tudjuk pótolni. Azt gondolom, 
mindannyiunk közös érdeke, és ma ott tartunk, hogy a Százszorszép 
lakótelep végre megkapja azt, ami jár neki, és ugyanez vonatkozik önökre 
is. Bízom benne, hogy az önök kérése is hallgató fülekre talál. Köszönöm.  
 
További hozzászólás hiányában szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
569/2019. (X.03.) határozata 

a víziközmű rendszerre vonatkozó 2019. évben benyújtandó  Gördülő 
fejlesztési terv elfogadására és a  benyújtáshoz szükséges 

meghatalmazás megadására 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadta  a 

víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő fejlesztési tervet (részei: Felújítási és 
pótlási terv, Beruházási terv).  
A megvalósítás forrása a felújítások és pótlások  vonatkozásában a víziközmű 
vagyonbérleti díjából befolyt összeg  (amortizációs költség), a  beruházások  
vonatkozásában  a Dunaújvárosi Víz- Csatorna-, Hőszolgáltató Kft. saját 
pénzeszköze, valamint pályázati forrás (Modern Városok Program). 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése meghatalmazza a Dunaújvárosi 

Víz- Csatorna- , Hőszolgáltató Kft.-t (2400 Dunaújváros, Építők u. 1.), hogy a 
Gördülő fejlesztési tervet  a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási 
Hivatalhoz a DMJV Önkormányzata nevében nyújtsa be. 

 
3.)  A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. október 04. 

  
6. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 

elindítására a Hegyekalja utcában 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                a pénzügyi bizottság elnöke 
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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Gombos István alpolgármester: 
 

Hatodik napirendi pont, javaslat Dunaújváros településrendezési 
eszközeinek módosításának elindítására a Hegyekalja utcában. Kedves 
egészség! Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

570/2019. (X.03.) határozata 
Dunaújváros a Kálvária utca – Hegyekalja utca által határolt terület részletes 
mérnökgeológiai vizsgálat elkészíttetésére és az alapján a településrendezési 

eszközeinek módosítására 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a 

Kálvária utca – Hegyekalja utca által határolt területre (határozat melléklete) 
részletes mérnökgeológiai vizsgálat készüljön az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet 16. § (1) bekezdése szerint. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

gondoskodjon az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése 
szerinti felülvizsgálatkor a mérnökgeológiai vizsgálat elkészíttetéséről. 

   
Felelős: - a határozat végrehatásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködéséért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a tervezés elindítására: 2020. december 31. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
7. Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Lőrincz Attila 

orvossal kötött feladatellátási szerződés felmondására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Lőrincz Attila orvos 

                         Dózsáné dr. Sasvári Ildikó, az FMKH DJH Népegészségügyi 
  Osztály osztályvezetője 
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Gombos István alpolgármester: 
 

Hetedik napirendi pont, javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet 
ellátására dr. Lőrincz Attila orvossal kötött feladatellátási szerződés 
felmondására. Felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy az 
előterjesztés I., II. határozatot tartalmaz, melyekről külön-külön fogunk 
szavazni. 
 
Hozzászólás hiányában a határozati javaslat I. pontjára szavazunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Hingyi László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

571/2019. (X.03.) határozata 
az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Lőrincz Attila orvossal 

kötött feladatellátási szerződés felmondásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dr. Lőrincz Attila háziorvos és 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között dunaújvárosi 5. sz. 
felnőtt háziorvosi körzet ellátására 2017. január 16-án létrejött szerződést a 
határozat 1. számú melléklete szerint azonnali hatállyal felmondja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztályvezető 
Határidő: 2019. október 4. 

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

határozatot dr. Lőrincz Attila részére küldje meg.  
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
               - a végrehajtásban való közreműködésért:  
                 a humán szolgáltatási osztályvezető 
Határidő: azonnal 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

A határozati javaslat II.-es! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 



17 

 

(Barta Endre, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Hingyi László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

572/2019. (X.03.) határozata 
az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására ápoló és 

helyettesítő orvos megbízásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében az 
ápolóval és a helyettesítést vállaló háziorvossal a határozat 1. és 2. sz. 
mellékletét képező megbízási szerződéseket, a megbízási szerződések lejártát 
követően a helyettesítést vállaló háziorvosokkal az új megbízási szerződéseket 
kösse meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nyújtott 
finanszírozási szerződés szerinti keret terhére. 

 
       Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                        a polgármester 
                       - a végrehajtásban való közreműködésért:  
                         a humán szolgáltatási osztályvezető 
       Határidő: folyamatos a szükséges engedélyek függvényében 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy 

Dunaújváros MJV Önkormányzata részére a működési engedélyt kérje meg a 
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztályától és a finanszírozási szerződést kösse meg a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelővel. 

 
       Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                        a polgármester 
                       - a végrehajtásban való közreműködésért:  
                         a humán szolgáltatási osztályvezető 
       Határidő: az ápolóval és a helyettesítést vállaló háziorvossal kötött megbízási   
                         szerződések megkötését követően haladéktalanul 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztályát és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt a határozat 
megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester 

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztályvezető 

 Határidő: 2019. október 4. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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8. Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton 
történő támogatására – 2019. szeptember-december 
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:  Boda Gábor, a Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda SE elnöke 

                           Pók Ferenc, a Dunaújvárosi Atlétikai Club elnöke 
                           Kováts András, az Angels Női Jégkorong SE elnöke 
                           Tomanóczy Tibor, a  DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft.  
                            ügyvezetője 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Nyolcadik napirendi pont, javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti 
díjának pályázati úton történő támogatására – 2019. szeptember-hónapok 
közötti időszakra. Felhívom tisztelt képviselő-társak figyelmét, hogy négy 
határozati javaslatot tartalmaz az anyag, amelyekről szintén külön-külön 
fogunk szavazni. 
 
És hozzászólás hiányában akkor az I.-es! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Hingyi László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
573/2019. (X.03.) 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. szeptember 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: 
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Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

Dunaújvárosi Sárkányok 
Kosárlabda 
Sportegyesület 

2019.09.01.-
2019.12.31. 

4.000.000,- Ft 

Dunaújvárosi Atlétikai 
Club 

2019.09.01.-
2019.12.31. 

5.608.222,- Ft 

Angels Női Jégkorong 
Sportegyesület 

2019.09.01.-
2019.12.31. 

1.383.792,- 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: 2019. október 15. 
          - 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 osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: 2019. október 15. 
                        - a határozat végrehajtására: 2019. október 31. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Gombos István alpolgármester: 
 

II.-es! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Hingyi László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

574/2019. (X.03.) határozata 
a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. 2019. 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 közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és 
az alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2019. szeptember 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) 

DSE Röplabda 
Akadémia  Nonprofit 
Kft. 

2019.09.01.-
2019.12.31. 

5.000.000,- Ft 

 
2.)    Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint 

támogatásban részesíti a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft.-t azzal, hogy 
a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. vállalja, hogy egyéb pénzeszközeiből 
évi minimum 5.000.000,- Ft összeget 2019. december 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.  

  
3.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban jelzett támogatást 

egy összegben, az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére kívánja 
rendezni, jelen határozat alapján. 
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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 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

III. 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 
fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna 
Gábor, Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
575/2019. (X.03.) határozata 

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

biztosításáról 
 
1.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. szeptember 01. és 2019. 

december 31. között a sportlétesítmény bérleti díj előirányzott keretből bruttó 
6.282.875,- Ft (bruttó 22.274.889,- Ft maradékát) összeget elkülönít szabad 
korcsolya finanszírozására, diákok szabadidő sportolására és tömegsportra, 
egyéb szabadidős tevékenységre, sportszervezetek pályázaton kívüli 
létesítményhasználatára, fenti tevékenységek oktatási intézmények, jogi és 
természetes személyek általi igénybevételének biztosítására. 

 
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. október 15. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Gombos István alpolgármester: 
 

És a IV. 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 
fő (Barta Endre, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Hingyi László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

576/2019. (X.03.) határozata 
a sportszervezetek létesítmény használatának bérleti díja 

költségvetési fedezetének biztosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 439/2019. (VII.04.) határozata alapján a 
sportszervezetek létesítmény használatának bérleti díja Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
Határidő: a határozat hatálybalépésének napja 

 

9. Javaslat önkormányzati bérlakások volt bérlői behajthatatlan közüzemi 
díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé. 
Előadó:        a pénzügyi bizottság elnöke 
                     a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:   Neszmélyi Loránd, a DVCSH Kft. ügyvezetője 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Kilences napirendi pont, javaslat önkormányzati bérlakások volt bérlői 
behajthatatlan közüzemi díjtartozásának tulajdonosi helytállására a 
DVCSH Kft. felé. Egy határozati javaslatot tartalmaz. 
 
Amennyiben nincs hozzászólás, kérem, szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

577/2019. (X.03.) határozata 

az önkormányzati bérlakások volt bérlői behajthatatlan közüzemi 
díjtartozásának tulajdonosi helytállásáról a DVCSH Kft. felé 
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1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Víz, Csatorna- 
Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak az önkormányzati tulajdonú 
bérlakások volt bérlői által felhalmozott bruttó 4.194.881 Ft (előzetesen 
megfizetett ÁFA-t tartalmaz) díjhátralék miatt felmerült egyszerű (sortartó) 
kezesi felelősségét – a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 44. § 
(3) bekezdése értelmében – mint tulajdonos elismeri. 

 

2.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Dunaújvárosi 
Víz, Csatorna- Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben az 
önkormányzatnak 19.354.538 Ft összegű iparűzési adókövetelése áll fenn. A 
DVCSH Kft. kérte, hogy az 1. pontban meghatározott összegű közüzemi 
díjhátralék követelése az iparűzési adóhátralék összegébe átvezetésre 
kerüljön, amennyiben a DVCSH Kft. követeléseinek jogosultja, a Raiffeisen 
Bank Zrt. a jogügylet létrejöttéhez hozzájárul. 

 

3.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Víz, Csatorna- 
Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2. pontban rögzített kérelmét 
elfogadja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a kompenzációs 
megállapodás aláírására a 2. pontban meghatározott feltétel teljesülése 
esetén, felkéri továbbá a polgármestert a határozat közlésére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                           a polgármester 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 

                           a közigazgatási osztály vezetője 

                           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: 2019. október 09. 
                    - a kompenzációs megállapodás aláírására: 2019. október 10. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Képviselő-társaim! Köszönöm ezt az egyébként valóban gyors munkát. 
Hatékony és értelmes gondolatok alapján történtek meg ezek a döntések. 
A nyílt ülést ezennel berekesztem. Bocsánat! Tóth Kálmán! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Azért nyomtam 
ügyrendit, mert azt gondolom, hogy kötelességünk megemlékezni 
azokról, akik már nem lehetnek itt közöttünk. Gondolok a képviselő-
társaimra, akik elhunytak, Szemán Józsefre, Szilasi Sándorra, Kiss 
Andrásra, Kukorelli Sándorra, mint jegyzőre és dr. Kálmán Andrásra. És 
Tóth Lászlót, így van, és elnézést kérek. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönjük, képviselő úr. 
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Tóth Kálmán képviselő: 
 
Én azt gondolom, hogy megérdemelnek annyit, hogy néma felállással egy 
percre adózzunk tiszteletüknek. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

Legyen ez a zárszó. Köszönöm szépen. 
 

(A teremben jelen lévők egy perces néma gyásszal megemlékeztek az elhunytakról.)  
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm szépen. És ezzel a nyílt ülést berekesztem. Köszönöm a 
munkátokat. További kellemes napot! 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 

               polgármester     jegyző 
 

                    
 
 


