
Fedőlap
Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Nemzetiségi  Önkormányzatai  által  használt
irodaházban – Dunaújváros, Római krt. 38/B.  – ivóvíz szolgáltatásra és szennyvíz gyűjtése
és kezelése szolgáltatásra mellékszolgáltatási szerződés kötésére 

Előadó: Dr. Molnár Attila jegyző
Előkészítő: Dr. László Borbála ügyintéző

Véleményező bizottság: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 2021. március ….
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 2021. március ….

Az előterjesztés rövid tartalma: az előterjesztés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Nemzetiségi
Önkormányzatai által irodaként használt Dunaújváros, Római krt. 38/B. szám alatti önkormányzati
tulajdonú ingatlanra az  ivóvíz szolgáltatásra és szennyvíz gyűjtése és kezelése szolgáltatásra
mellékszolgáltatási  szerződés  kötésére  vonatkozik  a  DVCSH  Kft.-vel,  figyelemmel  arra,  a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. torvény 80. §-a (1) bekezdés a. pontja alapján a
rezsi költséget DMJV Önkormányzata viseli. 

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
 Osztály neve: Iktatószám:6141-12/2021. 
Ügyintéző neve: Dr. László Borbála Ügyintéző telefonszáma:544-202
Ügyintéző aláírása: Dr. László Borbála sk. Osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika osztályvezető

sk. 
Leadás dátuma:2021. 03. 10. Ellenőrzés dátuma:2021. 03. 10.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos aljegyző sk.
Leadás dátuma:2021. 03. 09. Ellenőrzés dátuma: 2021.03.10.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatai által használt

irodaházban – Dunaújváros, Római krt. 38/B.  – ivóvíz szolgáltatásra és szennyvíz
gyűjtése és kezelése szolgáltatásra mellékszolgáltatási szerződés kötésére 

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatai – Horvát, Lengyel, Ruszin,
Szerb, Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat – a velük kötött együttműködési megállapodás
és haszonkölcsön szerződés alapján használják a Dunaújváros, Római krt. 38/B. szám
alatt lévő, 451/34/D/81. hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlant. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény a Nemzetiségi Önkormányzatok
működése személyi és tárgyi feltételei biztosítása körében a települési önkormányzatra
az alábbi kötelezettségeket rója:

„80. § (1) *  A települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi
önkormányzat  székhelye  szerinti  helyi  önkormányzat  önkormányzati  hivatali  feladatát
ellátja, biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés
személyi  és  tárgyi  feltételeit,  szakmai  segítséget  nyújt,  továbbá  gondoskodik  a
működéssel  kapcsolatos  gazdálkodási  és  adminisztratív  végrehajtási  feladatok
ellátásáról.  Az önkormányzati  működés feltételei  és az ezzel  kapcsolatos végrehajtási
feladatok:
a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére annak saját székhelyén havonta igény
szerint,  de  legalább  harminckét  órában,  az  önkormányzati  feladat  ellátásához
szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a
helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és
fenntartási költségek viselése;
b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői
feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;
c) *  a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, valamint a
testületi  ülések jegyzőkönyvei  esetében, továbbá a jegyzőkönyvek benyújtásában való
közreműködés és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;
d)  a  testületi  döntések  és  a  tisztségviselők  döntéseinek  előkészítése,  a  testületi  és
tisztségviselői  döntéshozatalhoz  kapcsolódó  nyilvántartási,  sokszorosítási,  postázási
feladatok ellátása;
e)  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  működésével,  gazdálkodásával  kapcsolatos
nyilvántartási, adatszolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátása;
f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és
g) az a)-f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése
a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  tagja  és  tisztségviselője  telefonhasználata
költségeinek kivételével.

A fent megjelölt  ingatlanban a közüzemi szolgáltatók által  biztosított  és a Nemzetiségi
Önkormányzatok által igénybe vett szolgáltatások áttekintése során észleltük, hogy nem
áll  rendelkezésre  az  ivóvíz  szolgáltatásra  és  szennyvíz  gyűjtése  és  kezelése
szolgáltatásra a Dunaújvárosi  Víz-,  Csatorna-  Hőszolgáltató Kft-.vel  aláírt  szolgáltatási
szerződés, ami miatt a szerződéskötés indokolt. 
A szerződés megkötése érdekében a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. a
jelen előterjesztéshez 1. mellékletben csatolt (egyben a határozati javaslat 1. melléklete



is)  „Mellékszolgáltatási Szerződés mellékvízmérővel elkülönített ivóvíz szolgáltatásra és
szennyvíz  gyűjtése  és  kezelése  szolgáltatásra„  szerződést  küldte  és  kérte  annak
aláírását. 
A  szerződés  megkötése  előtt  kértük  az  ingatlanban  lévő  vízmérő  órák  leolvasását,
amelyről a 2. mellékletben csatolt ellenőrzési jegyzőkönyvek készültek. 

A fenti  ingatlanban a Nemzetiségi  Önkormányzatok ivóvíz szolgáltatásra és szennyvíz
gyűjtése  és  kezelése  szolgáltatásra  a  költségvetési  rendeletben  az  5.  melléklet  20.
nemzetiségi ügyek cím 3. dologi kiadások során betervezett összeg: 10.000,- Ft. 

Az  ivóvíz  szolgáltatásban,  szennyvíz  gyűjtésben  és  kezelésben  a  Dunaújvárosi  Víz-,
Csatorna- Hőszolgáltató Kft. az önkormányzat illetékességi területén egyedüli szolgáltató.

A fentiekre figyelemmel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Polgármester Úr
elé: 

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…  ../2021. (…..) határozata   

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatai által használt
irodaházban – Dunaújváros, Római krt. 38/B.  – ivóvíz szolgáltatásra és szennyvíz

gyűjtése és kezelése szolgáltatásra mellékszolgáltatási szerződés kötéséről  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi  CXXVIII.  törvény 46. § (4)
bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  Dunaújváros,  Római  krt.  38/B.
földszint  alatti,  451/34-/D/81.hrsz-ú,  jelenleg  nemzetiségi  irodaházként  üzemeltetett
ingatlanra  vonatkozóan  az  ivóvíz  szolgáltatásra  és  szennyvíz  gyűjtése  és  kezelése
szolgáltatásra a határozat 1. melléklete szerinti mellékszolgáltatási szerződést köti a 2400.
Dunaújváros,  Építők  útja  1.  szám  alatti  székhelyű,  Dunaújvárosi  Víz-,  Csatorna-
Hőszolgáltatató Kft.-vel. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja jegyzőt hogy az 1. pontban
meghatározott  döntésről  értesítse  a Dunaújvárosi  Víz-,  Csatorna-Hőszolgáltatató  Kft.
ügyvezetőjét, valamint az aláírt szerződést küldje meg a szolgáltatónak. 

Felelős: a határozat és a szerződés megküldésért 
    a jegyző
  a határozat és a szerződés megküldésében való közreműködésért 

               a belső kontrollfelelős és nemzetiségi ügyintéző   
Határidő: a szerződés aláírását követő 5 napon belül                           



3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a Költségvetési és Pénzügyi
Osztály  vezetőjét,  hogy  intézkedjen  a  határozat  1.  pontja  szerinti  szerződés  alapján
kiállított  számlák  kiegyenlítéséről,  amelynek  fedezete  a  2021.  évben  a  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 5. melléklet 20. nemzetiségi
ügyek  cím  3.  dologi  kiadások  sora,  a  2022.  évben,  illetve  azt  követően  pedig  a
mindenkori,  hatályos  költségvetési  rendeletnek  a  nemzetiségi  önkormányzatok
rezsiköltségét tartalmazó sora.

Felelős: Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: folyamatos 

Dunaújváros, 2021. március 

                                                                              Pintér Tamás
                                                   Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Polgármestere






