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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. április 21-ei nyílt ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros területén járda, út és 
parkoló felújítási munkálataira” című előterjesztést – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – 
felvette tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
209/2017. (IV.21.) határozata 

„Javaslat Dunaújváros területén járda, út és parkoló felújítási munkálataira” 
című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros területén járda, út és parkoló 
felújítási munkálataira” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 57. napirendjeként 
felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 
alapító okirata módosításának véleményezésére” című előterjesztést – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos 
István, Szabó Zsolt) – felvette tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
210/2017. (IV.21.) határozata 

„Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum alapító okirata módosításának 
véleményezésére” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 

tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum alapító 
okirata módosításának véleményezésére” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 
58. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Modern Media Group Zrt.-vel kötött 
hirdetési keretszerződés felbontására” című előterjesztést – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó 
Zsolt) – felvette tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
211/2017. (IV.21.) határozata 

„Javaslat a Modern Media Group Zrt.-vel kötött hirdetési keretszerződés 
felbontására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 

tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Modern Media Group Zrt.-vel kötött hirdetési 
keretszerződés felbontására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 59. 
napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat az I. sz. Rendelőintézet tetőszigetelési 
munkáinak elvégzésére” című előterjesztést – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Gombos István, Szabó 
Zsolt) – felvette tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
212/2017. (IV.21.) határozata 

„Javaslat az I. sz. Rendelőintézet tetőszigetelési munkáinak elvégzésére” című 
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat az I. sz. Rendelőintézet tetőszigetelési 
munkáinak elvégzésére” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 60. napirendjeként 
felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 
12 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 2 
fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
213/2017. (IV.21.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben 
hozott polgármesteri határozatokról 
 

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására 
 

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
5. Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) 

önkormányzati rendelet módosítására  
 
6. Javaslat a Modern Városok Program keretében az „Intercisa Múzeum” elnevezésű 

állami beruházás előkészítésével kapcsolatos tanulmányok elkészítésével 
kapcsolatos döntések meghozatalára  

 
7. Javaslat a DUNA-MUNKA-TOP projekt területi kiválasztási kritériumokról szóló 

nyilatkozatának elfogadására 
 
8. Javaslat a TOP-6.2.1-15 Makk Marci megújul c. projekt forrás kiegészítésére 
 
9. Javaslat SECAP készítésére a TOP-6.5.1-15 önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése c. pályázatok megvalósítása érdekében 
 

10. Javaslat a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében, 
koncepciótervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 
11. Javaslat a Családok Átmeneti Otthona felújítása pályázat kivitelezéséhez 

kapcsolódó többletforrás biztosítására 
 
12. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat részére önkormányzati bérlakás és a 

szükséges költségek fedezetének biztosítására a Családok Átmeneti Otthona 
felújításának idejére 
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13. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására 
a 381/1 hrsz-ú ingatlanon 

 
14. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetésére 

 
15. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez 

többletforrás biztosítására 
 
16. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található 1956. október 23-

ai emlékmű előtti terület felújítására 
 
17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található lejárt 

közköltséges sírokról való lemondásra és az ehhez kapcsolódó költségek 
biztosítására 
 

18. Javaslat a Dunaújváros, Petőfi ligeti játszótér területén új egyedi játékeszköz 
telepítésére 

 
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére „felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására” tárgyban benyújtott 
ajánlatok értékelésére, a nyertes kiválasztására, valamint a megbízási szerződés-
tervezetének jóváhagyására 
               

20. Javaslat „Szolgáltatási koncessziós (üzemeltetési) szerződés a dunaújvárosi 
jégcsarnok és a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan” tárgyú 
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 

 
21. Javaslat Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív 

elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – 
működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, 
karbantartása folyamatos üzemének biztosítására 

 
22. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a szociálisan rászoruló és 

hajléktalan emberek számára hétvégente meleg étel biztosításáról 
 

23. Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására 

 
24. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2017. évi nyári 

nyitvatartási rendjének meghatározásáról szóló 825/2016. (XII.15.) határozat 
módosítására 

 
25. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében 

megbízási szerződések megkötésére 
 
26. Javaslat a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Esztergomi 

Egészségügyi Betéti Társasággal kötött feladatellátási szerződés módosítására 
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27. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rendezői szerződésének 
jóváhagyására 

 
28. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 

Dunaújvárosi Óvoda Pedagógus Továbbképzési Programjának jóváhagyására 
 
29. Javaslat új szakmai álláshely létesítésére az Intercisa Múzeumban 
 
30. Javaslat a DUDIK Fesztivál támogatására és megbízási szerződés megkötésére a 

Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel 
 

31. Javaslat a Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő XXVIII. Bálványosi 
Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatására 

 
32. Javaslat a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány támogatására és támogatási 

szerződés megkötésére 
 
33. Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatás iránti kérelmének 

elbírálására 
 

34. Javaslat a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kérelmének elbírálására 
 
35. Javaslat a Dunaújvárosi Rosti Pál Általános Iskola Szakgimnázium és 

Szakközépiskola, valamint a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és 
Kollégium szakmai alapdokumentumai módosításának véleményezésére 

 
36. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Mohácsi Lovastábor 

megszervezésére benyújtott kérelmének elbírálására 
 
37. Javaslat a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány alapító okiratának 

módosítására 
 
38. Javaslat a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvánnyal kötött támogatási 

szerződés módosítására 
    
39. Javaslat a Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvánnyal kötött támogatási 

szerződés módosítására 
 
40. Javaslat a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány 

megszűnési oka tudomásulvételére 
 
41. Javaslat az „Egészségkárosodott Emberekért” Alapítvány alapító okiratának 

módosítására 
 
42. Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség és a Dunai Ökölvívó 

Sportegyesület sportpályázatának elbírálására 
               

43. Javaslat a sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására – 2017. évre 
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44. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat között fennálló haszonkölcsön szerződés 2. számú 
módosítására 
          

45. Javaslat a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 
2016. évi zárszámadásának és végelszámolásának elfogadására 

 
46. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 192/2017. (III.16.) 

határozata 2. pontja módosítására 
 
47. Javaslat az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéshez kapcsolódó 

intézkedési terv módosítására (DUNANETT NKft.) 
 

48. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a 
közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás megtárgyalására 

 
49. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló, volt Bánki Donát Szakközépiskola 

épületének, a DVG Zrt. munkája által megvalósuló kamerás őrzésének 
kiépítésére, forrás biztosítására 

 
50. Javaslat a dunaújvárosi 325/4 hrsz.-ú, volt Juharos étterem DVG Zrt. részére 

történő bérbeadására 
 
51. Javaslat a volt Zöld Rendelővel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére 
 
52. Javaslat önkormányzati bérlakásból kiköltözött jogcím nélküli lakáshasználóvá vált 

volt bérlők közüzemi díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé 
 
53. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi adóztatási 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 
54. Javaslat a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló 

ellenőrzési jelentés elfogadására 
 
55. Javaslat a lengyel Leszno várossal testvérvárosi kapcsolat kialakítására 

           
56. Javaslat kárpátaljai magyarok támogatására 
 
57. Javaslat Dunaújváros területén járda, út és parkoló felújítási munkálataira 
 
58. Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum alapító okirata módosításának 

véleményezésére 
 
59. Javaslat a Modern Media Group Zrt.-vel kötött hirdetési keretszerződés 

felbontására 
 
60. Javaslat az I. sz. Rendelőintézet tetőszigetelési munkáinak elvégzésére 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés 41. napirendi pontját – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 
fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – levette tárgysorozatából és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
214/2017. (IV.21.) határozata 

a nyílt ülés 41. napirendi pontjának levételéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. április 19-ei nyílt ülésének 
meghívó szerinti 41. napirendi pontját, mely „Javaslat az „Egészségkárosodott 
Emberekért” Alapítvány alapító okiratának módosítására” levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
215/2017. (IV.21.) határozata 

a nyílt ülés 46. napirendi pontjának levételéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. április 19-ei nyílt ülésének 
meghívó szerinti 46. napirendi pontját, mely „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 192/2017. (III.16.) határozata 2. pontja módosítására” levette 
napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés 11. napirendi pontját nyílt ülésen – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Gombos István, Szabó Zsolt) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
216/2017. (IV.21.) határozata 

a zárt ülés 11. napirendi pontjának nyílt ülésen való megtárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. április 21-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti 11. napirendjét, mely „Javaslat a DVG Zrt. 
felügyelőbizottsága ügyrendjének elfogadására”, nyílt ülésen tárgyalja. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
217/2017. (IV.21.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben 
hozott polgármesteri határozatokról 
 

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására 
 

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
5. Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) 

önkormányzati rendelet módosítására  
 
6. Javaslat a Modern Városok Program keretében az „Intercisa Múzeum” elnevezésű 

állami beruházás előkészítésével kapcsolatos tanulmányok elkészítésével 
kapcsolatos döntések meghozatalára  

 
7. Javaslat a DUNA-MUNKA-TOP projekt területi kiválasztási kritériumokról szóló 

nyilatkozatának elfogadására 
 
8. Javaslat a TOP-6.2.1-15 Makk Marci megújul c. projekt forrás kiegészítésére 
 
9. Javaslat SECAP készítésére a TOP-6.5.1-15 önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése c. pályázatok megvalósítása érdekében 
 

10. Javaslat a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében, 
koncepciótervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 
11. Javaslat a Családok Átmeneti Otthona felújítása pályázat kivitelezéséhez 

kapcsolódó többletforrás biztosítására 
 
12. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat részére önkormányzati bérlakás és a 

szükséges költségek fedezetének biztosítására a Családok Átmeneti Otthona 
felújításának idejére 
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13. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására 
a 381/1 hrsz-ú ingatlanon 

 
14. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetésére 

 
15. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez 

többletforrás biztosítására 
 
16. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található 1956. október 23-

ai emlékmű előtti terület felújítására 
 
17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található lejárt 

közköltséges sírokról való lemondásra és az ehhez kapcsolódó költségek 
biztosítására 
 

18. Javaslat a Dunaújváros, Petőfi ligeti játszótér területén új egyedi játékeszköz 
telepítésére 

 
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére „felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására” tárgyban benyújtott 
ajánlatok értékelésére, a nyertes kiválasztására, valamint a megbízási szerződés-
tervezetének jóváhagyására 

 
20. Javaslat „Szolgáltatási koncessziós (üzemeltetési) szerződés a dunaújvárosi 

jégcsarnok és a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan” tárgyú 
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 

 
21. Javaslat Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív 

elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – 
működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, 
karbantartása folyamatos üzemének biztosítására 

 
22. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a szociálisan rászoruló és 

hajléktalan emberek számára hétvégente meleg étel biztosításáról 
 

23. Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására 

 
24. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2017. évi nyári 

nyitvatartási rendjének meghatározásáról szóló 825/2016. (XII.15.) határozat 
módosítására 

 
25. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében 

megbízási szerződések megkötésére 
 
26. Javaslat a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Esztergomi 

Egészségügyi Betéti Társasággal kötött feladatellátási szerződés módosítására 
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27. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rendezői szerződésének 
jóváhagyására 

 
28. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 

Dunaújvárosi Óvoda Pedagógus Továbbképzési Programjának jóváhagyására 
 
29. Javaslat új szakmai álláshely létesítésére az Intercisa Múzeumban 
 
30. Javaslat a DUDIK Fesztivál támogatására és megbízási szerződés megkötésére a 

Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel 
 

31. Javaslat a Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő XXVIII. Bálványosi 
Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatására 

 
32. Javaslat a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány támogatására és támogatási 

szerződés megkötésére 
 
33. Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatás iránti kérelmének 

elbírálására 
 

34. Javaslat a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kérelmének elbírálására 
 
35. Javaslat a Dunaújvárosi Rosti Pál Általános Iskola Szakgimnázium és 

Szakközépiskola, valamint a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és 
Kollégium szakmai alapdokumentumai módosításának véleményezésére 

 
36. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Mohácsi Lovastábor 

megszervezésére benyújtott kérelmének elbírálására 
 
37. Javaslat a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány alapító okiratának 

módosítására 
 
38. Javaslat a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvánnyal kötött támogatási 

szerződés módosítására 
    
39. Javaslat a Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvánnyal kötött támogatási 

szerződés módosítására 
 
40. Javaslat a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány 

megszűnési oka tudomásulvételére 
 

41. Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség és a Dunai Ökölvívó 
Sportegyesület sportpályázatának elbírálására 
               

42. Javaslat a sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására – 2017. évre 
 
43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat között fennálló haszonkölcsön szerződés 2. számú 
módosítására 
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44. Javaslat a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 
2016. évi zárszámadásának és végelszámolásának elfogadására 

 
45. Javaslat az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéshez kapcsolódó 

intézkedési terv módosítására (DUNANETT NKft.) 
 

46. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a 
közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás megtárgyalására 

 
47. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló, volt Bánki Donát Szakközépiskola 

épületének, a DVG Zrt. munkája által megvalósuló kamerás őrzésének 
kiépítésére, forrás biztosítására 

 
48. Javaslat a dunaújvárosi 325/4 hrsz.-ú, volt Juharos étterem DVG Zrt. részére 

történő bérbeadására 
 
49. Javaslat a volt Zöld Rendelővel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére 
 
50. Javaslat önkormányzati bérlakásból kiköltözött jogcím nélküli lakáshasználóvá vált 

volt bérlők közüzemi díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé 
 
51. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi adóztatási 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 
52. Javaslat a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló 

ellenőrzési jelentés elfogadására 
 
53. Javaslat a lengyel Leszno várossal testvérvárosi kapcsolat kialakítására 

           
54. Javaslat kárpátaljai magyarok támogatására 
 
55. Javaslat Dunaújváros területén járda, út és parkoló felújítási munkálataira 
 
56. Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum alapító okirata módosításának 

véleményezésére 
 
57. Javaslat a Modern Media Group Zrt.-vel kötött hirdetési keretszerződés 

felbontására 
 
58. Javaslat az I. sz. Rendelőintézet tetőszigetelési munkáinak elvégzésére 

 
59. Javaslat a DVG Zrt. felügyelőbizottsága ügyrendjének elfogadására 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülésre meghívott személyek számára 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – biztosított és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
218/2017. (IV.21.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. április 21-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos 
István, Szabó Zsolt) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
219/2017. (IV.21.) határozata 

a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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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.-ben új felügyelőbizottsági tag megválasztására” című előterjesztést 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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – tárgyalja és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
220/2017. (IV.21.) határozata 

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata szabad 
pénzeszközeiből értékpapír jegyzésére”című napirend zárt ülésen történő 

tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 21-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a DV N 
Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-ben új felügyelőbizottsági tag 
megválasztására” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) 
pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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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.-ben új felügyelő-bizottsági tag megválasztására” című előterjesztést 
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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – tárgyalja és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
221/2017. (IV.21.) határozata 

„Javaslat a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-ben új felügyelő-
bizottsági tag megválasztására”című napirend zárt ülésen történő 

tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 21-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a DV N 
Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-ben új felügyelő-bizottsági tag 
megválasztására” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdése alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. 
(DSZSZ Kft.) 2017. május 1. és 2018. április 30. időtartam közötti, ügyvezetői 
beosztásának betöltésére vonatkozó pályázat értékelésére” című előterjesztést 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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – tárgyalja és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
222/2017. (IV.21.) határozata 

„Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) 2017. május 1. és 
2018. április 30. időtartam közötti, ügyvezetői beosztásának betöltésére 

vonatkozó pályázat értékelésére”című napirend zárt ülésen történő 
tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 21-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunaújvárosi 
Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) 2017. május 1. és 2018. április 30. időtartam 
közötti, ügyvezetői beosztásának betöltésére vonatkozó pályázat értékelésére” zárt 
ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdése alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2016. évi 
egyszerűsített éves beszámolójának, 2017. évi mérleg- és eredménytervének 
elfogadására, valamint a könyvvizsgáló személyének megválasztására” című 
előterjesztést zárt ülésen – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – 
tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
223/2017. (IV.21.) határozata 

„Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2016. évi egyszerűsített éves 
beszámolójának, 2017. évi mérleg- és eredménytervének elfogadására, 

valamint a könyvvizsgáló személyének megválasztására”című napirend zárt 
ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 21-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának, 2017. évi mérleg- és 
eredménytervének elfogadására, valamint a könyvvizsgáló személyének 
megválasztására” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdése alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2016. évi 
éves beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének elfogadására” című előterjesztést 
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 AttilaSztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – tárgyalja és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
224/2017. (IV.21.) határozata 

„Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2016. évi éves beszámolójának és 2017. évi 
üzleti tervének elfogadására”című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 21-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat az Innopark 
Nonprofit Kft. 2016. évi éves beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének 
elfogadására” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja 
alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2016. évi 
éves beszámolójának megismerésére” című előterjesztést 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, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 
fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
225/2017. (IV.21.) határozata 

„Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2016. évi éves beszámolójának 
megismerésére”című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 21-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunanett 
Vagyonkezelő Kft. 2016. évi éves beszámolójának megismerésére” zárt ülés tartását 
rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunanett Nkft. 2016. évi éves 
beszámolójának megismerésére” című előterjesztést 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, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 
fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
226/2017. (IV.21.) határozata 

„Javaslat a Dunanett Nkft. 2016. évi éves beszámolójának megismerésére”című 
napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 21-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunanett Nkft. 
2016. évi éves beszámolójának megismerésére” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 
46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
227/2017. (IV.21.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. április 21-ei zárt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat a „Dunaújváros Ifjúságáért” díj adományozására 
 
2. Javaslat a pedagógus életpálya megbecsülését szolgáló díjak adományozására 
 
3. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény magasabb 

vezetőjének megbízására 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata szabad 

pénzeszközeiből értékpapír jegyzésére 
 
5. Javaslat a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-ben új felügyelő-

bizottsági tag megválasztására 
 
6. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) 2017. május 1. és 

2018. április 30. időtartam közötti, ügyvezetői beosztásának betöltésére vonatkozó 
pályázat értékelésére 

 
7. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2016. évi egyszerűsített éves 

beszámolójának, 2017. évi mérleg- és eredménytervének elfogadására, valamint a 
könyvvizsgáló személyének megválasztására 
 

8. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2016. évi éves beszámolójának és 2017. évi 
üzleti tervének elfogadására 

 
9. Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2016. évi éves beszámolójának 

megismerésére 
 

10. Javaslat a Dunanett Nkft. 2016. évi éves beszámolójának megismerésére 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülésre meghívott személyek számára 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – biztosított és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
228/2017. (IV.21.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. április 21-ei zárt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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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, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 
fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
229/2017. (IV.21.) 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 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), 
tartózkodott 3 fő (Barta Endre, Pintér Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos 
István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

230/2017. (IV.21.) határozata 
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

polgármesteri határozatokról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés 
két ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az 
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót 
elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő 
(Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
231/2017. (IV.21.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol 
lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
232/2017. (IV.21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az intézményi 

alulfinanszírozás tárgyában meghozott döntésről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2016. évi 
költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadását megalapozó 
előterjesztésben foglaltak alapján úgy határoz, hogy  
 a tárgyévi költségvetés végrehajtása során keletkezett intézményi 

alulfinanszírozások összegét  
 a Polgármesteri Hivatal,  
  a Bölcsődék Igazgatósága,   
  az Egyesített Szociális Intézmény,  
  az Útkeresés Segítő Szolgálat,  
  a Bartók Kamaraszínház,  
  a József Attila Könyvtár,  
  az Intercisa Múzeum  
  és a GESZ részére  

nem utalja ki .  
 Az Óvoda részére kötelezettségvállalásaira tekintettel 8 704 000 Ft összegben a 

kiutalást jóváhagyja.  
  Az Egészségmegőrzési Központ esetében a 201 020 Ft sajátos elszámolásként 

kezelt többletfinanszírozás visszautalását rendeli el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a pénzügyi és költségvetési osztály vezetője 
Határidő: Az intézmények részére történő kiközlésre: 2017. április 28. 



31 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol 
lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
233/2017. (IV. 21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az önkormányzati 

maradvány felhasználáshoz kapcsolódó döntésről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy 
a 2016. évi beszámolóhoz kapcsolódóan a beszámoló 7. űrlapja szerint megállapított 
és a költségvetési zárszámadási rendelet 9.a. melléklete szerinti szabad 
maradványösszegét az önkormányzat évközi többletkiadásainak finanszírozásához, 
a 2017. évi költségvetési rendelet 5.b. mellékletében az általános tartalék előirányzat 
sorra 140 238 888 Ft összegben és a pályázati tevékenység, felkészítés, önrész 
előirányzat sor javára  300 000 000 Ft összegben számolja el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a pénzügyi és költségvetési osztály vezetője 
Határidő: A soron következő költségvetési rendelet módosítása 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 8 fő 
(Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Cserna Gábor), 
távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
234/2017. (IV.21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, intézményi 

maradvány felhasználáshoz kapcsolódó döntésről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy 
a 2016. évi beszámolóhoz kapcsolódóan a beszámoló 7. űrlapja szerint megállapított 
és a költségvetési zárszámadási rendelet 9.b. melléklete szerinti 89.833.041 Ft 
összegű szabad maradvány összegét az intézményektől elvonja és az így keletkező 
többletforrást az intézmények évközi többletigényeinek finanszírozásához a 2017. évi 
költségvetési rendelet 5.b. mellékletében Intézményi tartalék  javára számolja el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a pénzügyi és költségvetési osztály vezetője 
Határidő: - Az intézmények részére történő kiközlésre: 2017. április 28. 
                - A költségvetési rendeleten történő átvezetésre: a 2017. évi költségvetési 
                  rendelet soron következő módosítása 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Gombos 
István, Szabó Zsolt) – megalkotta a 13/2017. (IV.24.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó 
Zsolt) – megalkotta a 14/2017. (IV.24.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendelettervezet „B” változatát elfogadta és – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Gombos István, Szabó Zsolt) – megalkotta a 15/2017. (IV.24.) önkormányzati 
rendeletet. 
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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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
235/2017. (IV.21.) határozata 

a Modern Városok Program keretében az „Intercisa Múzeum” elnevezésű 
beruházás előkészítésével kapcsolatos tanulmányok elkészítésével 

kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Vasmű u. 41. 

Irodaház Kft. készíttesse el a Modern Városok Program keretében az „Intercisa 
Múzeum” elnevezésű beruházás turisztikai hatástanulmányát. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, a 

határozat 1. pontjában meghatározott feladattal kapcsolatos további döntések 
meghozatalára és a tárgyban keletkező és azzal összefüggő szükséges 
dokumentumok aláírására azzal, hogy a közgyűlés soron következő rendes ülésén 
tájékoztatni köteles a közgyűlés tagjait az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről, intézkedésekről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

            a polgármester 
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: - a tervezés megindítására: 2017. május 31. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a polgármester figyelmét arra, 

hogy utólagos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő feladathoz 

szükséges fedezetet az Önkormányzat előfinanszírozza 2,5 millió Ft + ÁFA 
értékben, mindösszesen 3.175.000 Ft értékben a 2017. évi költségvetési rendelet 5. 
melléklet, 23.3. TOP-Programok dologi kiadások soráról biztosítja, utólagos 
elszámolással és felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                    a polgármester  
                  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  

Határidő: a szerződésben megnevezett határidő 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
236/2017. (IV.21.) határozata 
a DUNA-MUNKA-TOP projekt  

területi kiválasztási kritériumokról szóló nyilatkozatának  
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező, TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 azonosító számú, „DUNA-MUNKA-TOP” 
megnevezésű projekt területi kiválasztási kritériumokról szóló nyilatkozatát, továbbá 
felhatalmazza Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjét a nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtására: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésre: 
                a városfejlesztési igazgató 
Határidő:  2017. április 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Nagy Zoltánné), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Pintér Attila), távol lévő 2 fő (Gombos 
István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Nagy Zoltánné képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 10 
igen szavazat, ellene szavazott 1 fő, tartózkodott 2 fő, távol lévő 2 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
237/2017. (IV.21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a TOP-6.2.1-15 „Makk Marci megújul” 

c. projekt forrás kiegészítéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 
azonosítószámú, „Makk Marci megújul” c. projekt támogatási összegéhez forrás 
kiegészítést nyújtson a projekt megvalósítása érdekében.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                    a városfejlesztési igazgatóság vezetője 
         - a határozat közléséért: 
                    a városfejlesztési igazgatóság vezetője 

Határidő: 2017. május 5. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 1. 
pontban foglalt forrás kiegészítés összege nettó 39 038 415,-Ft+ÁFA, bruttó 
49 578 787,- Ft, melyet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére 
biztosít. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban szereplő 

kötelezettségvállalásra a 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló önkormányzati rendelete 23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló 
projektek kiadásai 6. Makk Marci megújul sora terhére biztosít fedezetet, a 
költségvetés 5.melléklet 23.3 TOP Programok 3. dologi kiadások sorról történő 
átcsoportosítás útján. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
                a polgármester 

                   - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                     a városfejlesztési igazgatóság vezetője  

Határidő: 2017. október 30. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy jelen 
határozatban foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet 
módosításakor vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  

                     a jegyző 
                   - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
238/2017. (IV.21.) határozata 

Javaslat SECAP készítéséről a  
TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai  

korszerűsítése c. pályázatok megvalósítása érdekében 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást tegyen közzé 
Dunaújváros (SECAP) elkészíttetésére a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00002 
azonosítószámú „Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése” 
című projekt, valamint a TOP-6.5.1 prioritási soron megítélt támogatási forrásból 
megvalósuló projektek megvalósítása érdekében. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban meghatározott 

ajánlattételi felhívásra az alábbi gazdasági szereplőket hívja meg: 
 

- MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) 
- LARINEA Független Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft.(2131 Göd, 

Rómaiak útja 8.)  
- LENERG Energiaügynökség Mérnöki és Tanácsadó Nonprofit Kft Egyesület 

(4028 Debrecen, Kassai út 26.) 
- Energiaklub Szakpolitikai Intézet Módszertani Központ Egyesület (1056 

Budapest, Szerb u. 17-19.) 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
         - a határozat közléséért: 
                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: 2017. április 24. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. és 2. pontban szereplő 

kötelezettségvállalásra a 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló önkormányzati rendelete 23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló 
projektek kiadásai  TOP 6.5.1. Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai 
fejlesztése során fedezetet biztosít. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

                     a polgármester 
                   - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                     a városfejlesztési igazgatóság vezetője  

Határidő: 2017. december 31. 
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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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
239/2017. (IV.21.) határozata 

A „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében, 
koncepciótervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 140/2017. (III.02.) határozatával 

elhatározta, hogy a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése 
keretében, koncepciótervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” 
tárgyában, a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás induljon és a határozat 3. pontjában szereplő, a 
közbeszerzési eljárásban a kizárólagos joggal rendelkező TÉT-91 Kft.-t 
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Vak Bottyán u. 7., cégjegyzékszáma: 07-09-
009159, képviseli: Tóth Tibor)  hívta meg ajánlattételre.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának 4.1.  pontja alapján a 
„Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében, koncepciótervek, 
engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyában indított 
közbeszerzési eljárás lezárásaként kijelenti, hogy  a közbeszerzési feladatok 
ellátásával megbízott BMSK Zrt. által elkészített dokumentációval egyetért, a 
közbeszerzési eljárás eredményes és a TÉT-91 Kft.-t (székhelye: 2400 
Dunaújváros, Vak Bottyán u. 7., cégjegyzékszáma: 07-09-009159, képviseli: Tóth 
Tibor) nyilvánítja nyertesnek nettó 48.500.000,-Ft+ÁFA , azaz negyvennyolcmillió-
ötszázezer forint+ áfa ajánlatával. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

vállalkozási szerződés és mellékleteinek aláírására, a jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal.  

 
4. A közbeszerzési eljárás eredménye a fentiek szerint kihirdethető. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: 2017. június 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
240/2017. (IV.21.) határozata 

    Családok Átmeneti Otthona felújítása pályázat kivitelezéséhez szükséges 
többletforrás biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának, Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.3.d) pontja szerinti 
„Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása” címmel 
meghirdetett az Útkeresés Segítő Szolgálat Családok Átmeneti Otthona 
Frangepán utca 54. szám alatti telephelyének fejlesztése, felújítása tárgyú projekt 
megvalósításához szükséges pótmunkák elvégzését. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megnevezett pályázati 

támogatás felhasználásához szükséges felújítási pótmunkák elvégzésével a 
határozat mellékletét képező vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően 
a DVG Zrt.-t (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) bízza meg 2.842.716,- Ft + 
ÁFA, összesen bruttó 3.610.250,- Ft vállalkozási díjért.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, a 2. 

pontban megjelölt szerződés aláírására, a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételére, a pénzügyi teljesítésre. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                      a polgármester 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a városfejlesztési igazgatóság vezetője  

Határidő:  a szerződés megkötésére: 2017. április 28.  
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban szereplő 

kötelezettségvállalásra a 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló önkormányzati rendelete 7.b. 10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok 
CSÁO felújítási pályázat során biztosít fedezetet, az 5/b melléklet (tartalékok) 25. 
Felhalmozási tartalékok 25.7. Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész 
előirányzat sor terhére történő átcsoportosítás útján. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

      a polgármester 
    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 

    a városfejlesztési igazgatóság vezetője  
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 
2. pontjában vállalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron követő 
módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

                    a jegyző 
                  - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja  
 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
határozatot küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat vezetőjének. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                    a városfejlesztési igazgató 
Határidő: 2017. április 26. 



44 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
241/2017. (IV.21.) határozata 

 az Útkeresés Segítő Szolgálat részére önkormányzati bérlakás és 
a szükséges költségek fedezetének biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Útkeresés Segítő Szolgálat 

intézmény részére a 2400 Dunaújváros, Kőris utca 12/a. 2/3. szám alatt 
önkormányzati bérlakást biztosít a Családok Átmeneti Otthona (2400 
Dunaújváros, Frangepán utca 54.) felújítási idejére, 2017. április 25. napjától 2017. 
október 31. napjáig. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pont szerinti ingatlant 

ingyenesen az Útkeresés Segítő Szolgálat részére használatába adja azzal, hogy 
a rezsiköltséget az intézmény köteles megfizetni. Az ingatlan használatba 
adásának kezdő időpontja 2017.április 25.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Polgármesterét az Útkeresés Segítő Szolgálattal megkötendő, jelen 
határozat  mellékletét képező haszonkölcsön-szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő: - a haszonkölcsön-szerződés aláírására: 2017. április 25. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Útkeresés Segítő 

Szolgálat intézményvezetőjét, hogy a 2. pontban foglalt döntés következtében 
intézkedjen a közüzemi szolgáltatóknál a fogyasztóváltozás bejelentése iránt. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
Határidő: - a haszonkölcsön-szerződés aláírását követően haladéktalanul 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Útkeresés Segítő Szolgálat 2017. 

évi finanszírozását az 1. pontban megjelölt ingatlan rezsiköltségei viseléséhez 
való hozzájárulásként 127.000,- Ft-tal megemeli, azzal, hogy a fogyasztói 
végszámlák ismeretében az intézmény számoljon el a Költségvetési és Pénzügyi 
Osztály felé.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                    az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2017. december 29. 
 

6. Az 5. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 5.b. melléklet 
Működési tartalékok 24.3. Intézményi tartalék előirányzati soron fedezetet biztosít. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 5. 

pontban foglalt döntést a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

      a jegyző 
                  - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a 2017. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály 
vezetőjét a határozat megküldésére. 

 
Felelős:   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztályvezető 
Határidő: 2017. április 24. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
242/2017. (IV.21.) határozata 

Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról 
a 381/1 hrsz.-ú telken 

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

Dunaújváros 381/1hrsz-ú ingatlanán a mérnökgeológiai zónák határait 
felülvizsgálják. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a helyi 

építési szabályzat és a rendezési tervek úgy módosuljanak, hogy a 381/1 hrsz-ú 
ingatlan Gksz-4 övezetből Gip-6 övezetbe kerüljön.  

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

gondoskodjon a geotechnikai vizsgálat 1. pontban foglaltaknak megfelelő 
elkészíttetéséről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
        - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

           a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a tervezés elindítására: 2017. május 31. 

         - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti 
           egyeztetési eljárást követő közgyűlés 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a Dunaújváros helyi építési szabályzatának és a rendezési 
terveinek a 2. pontban foglaltaknak megfelelő módosításának elkészíttetéséről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
        - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

           a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a tervezés elindítására: 2017. július 31. 

          - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti 
            egyeztetési eljárást követő közgyűlés 

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

geotechnikai vizsgálat 1. pont szerinti költségeinek fedezetére szerződést kössön - 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően - a 
költségviselővel és a tervezővel 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
          a polgármester 

                  - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: 2017. május 31. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a helyi 

építési szabályzat és a településrendezési eszközök 2. pont szerinti 
módosításának költségeinek fedezetére szerződést kössön - az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően - a költségviselővel 
és a tervezővel. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
        - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2017. július 31. 
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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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Pintér Attila), távol lévő 2 fő 
(Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

243/2017. (IV.21.) határozata 
a Dunanett Nonprofit Kft. és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul véve a Dunanett 
Nonprofit Kft. indokait, utasítja a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, 
hogy kezdeményezze a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulással megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunanett Kft. ügyvezető 

igazgatóját, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulással megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
megszüntetésével egyidejűleg dolgozzon ki javaslatot a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás Dunaújváros területén történő folyamatos ellátására és 
folytasson tárgyalásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával a 
hulladékgazdálkodási közfeladat megoldásáról és javaslatát terjessze a 
közgyűlés elé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 
           - a határozat végrehajtásában történő közreműködését: 
             a városfejlesztési igazgató 

Határidő: 2017. május 18. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozatban foglaltak közlésére. 
 

Felelős: - a határozatban foglaltak közléséért: 
             a polgármester 
           - a határozatban foglaltak végrehajtásában történő közreműködését: 
                      a városfejlesztési igazgató 

Határidő: 2017. április 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

244/2017. (IV.21.) határozata 
a DUNANETT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez 

többletforrás biztosítására 
 

1.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. számú mellékletét 
képező vállalkozási keretszerződést, bruttó 7.620.000,- Ft összegben megköti a 
DUNANETT Nonprofit Kft.-vel 2017. első félévére vonatkozólag. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 

közigazgatási területén végzett lomtalanítási feladatok ellátásához szükséges 
bruttó 7.620.000,-Ft fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 5. mellékletében 2. Városüzemeltetés 3. dologi kiadások soráról az 5. 
melléklet 4. Környezet-egészségügy dologi kiadások sorra való 
átcsoportosítással biztosítja. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel az 1. pontban jóváhagyott vállalkozási 
keretszerződést írja alá.  

  
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 

                       a polgármester 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő: 2017. április 28. 
 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el, 
továbbá a kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

            a jegyző 
                   - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
          - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
            a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
     Határidő:  a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

245/2017. (IV.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található 1956. október 23-i 

emlékmű előtti terület felújításáról 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elrendeli a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város köztemető területén található 1956-os emlékmű 
előtti terület felújítási munkálatait. 

 
2.) Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2017. (II.17.) rendelet 7/a. Mellékletének 2. városüzemeltetés 7-es során 
3.000.000,- Ft összegben rendelkezésre áll. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. 

pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
az 1956. október 23-i emlékmű előtti terület felújítására irányuló vállalkozási 
szerződés aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi 
teljesítésről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a városüzemeltetési és beruházási osztály 
    a költségvetési és pénzügyi osztály 

Határidő: 2017. június 30. 
 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2017. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye 
figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

    a jegyző 
  - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

246/2017. (IV.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található lejárt közköltséges sírokról 

való lemondásról és az ehhez kapcsolódó költségek biztosításáról 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával lemond Dunaújváros 

Megyei Jogú Város köztemetőjében található XXI.-es és XXV.-ös parcellában lévő 168 
db közköltséges sírhelyről, és egyben elrendeli az elhunytak exhumálását, 
hamvasztását, valamint a két parcella teljes rekultivációját és zöldfelület kialakítását. 

 
2.) Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata nettó 8.848.884,- Ft +ÁFA fedezetet biztosít a 2017. évi költségvetésről 
és annak végrehajtásáról szóló 6/2017.(II.17.) rendelet 5. Mellékletének 2. 
Városüzemeltetési feladatok: 3. dologi kiadások - Köztemető fenntartása és 
működtetése- sírhely megszüntetés elnevezésű kiemelt előirányzat során.  

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. pont 

figyelembevételével előkészített, a Dunaújváros Megyei Jogú Város köztemetőjében 
található lejárt közköltséges sírokról való lemondó nyilatkozat aláírására és az ehhez 
kapcsolódó temetkezési jellegű feladatok elvégésére irányuló Kegyelet Bt.-vel 
megkötendő előkészített vállalkozási szerződés aláírására, továbbá, hogy jelen 
határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a 
folyamatos pénzügyi teljesítésről.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a városüzemeltetési és beruházási osztály 
    a költségvetési és pénzügyi osztály 

Határidő: - a szerződés megkötésére: 2017. április 28. 
   - a szerződésben foglalt feladatok elvégzésére: 2017. szeptember 29.  
 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2017. évi 
költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

    a jegyző 
  - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
247/2017. (IV.21.) határozata  

 a Dunaújváros, Petőfi ligeti játszótér területén új egyedi játékeszköz 
telepítésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt. bruttó 

4.422.864.- Ft összegű árajánlatát a Petőfi ligeti játszótér területére két új 
játékeszköz telepítésére és felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 
mellékletét képező vállalkozási szerződést a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
-vel. írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: 2017. május 5. 
                    - a szerződés aláírására: 2017. május 10. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a játékeszközök telepítési 

munkáihoz szükséges fedezetet a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2017 (II.17.) önkormányzati rendelet 7.a. számú melléklet „2. 
Városüzemeltetés” „2. Játszótéri eszközök cseréje” – szakfeladat során bruttó 
1.961.664,- Ft fedezet biztosított, a fennmaradó bruttó 2.461.200,- Ft összeget az 
5. számú melléklet – 4.„Környezet és egészségügy” 2. Dologi kiadás Galambirtás 
soráról átcsoportosítással biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 1. 

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron következő 
módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőeket végezze el.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                      a jegyző 
                    - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

- a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
  a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő: – a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
                    – kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. május 9. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 
1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Gombos 
István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
248/2017. (IV.21.) határozata 

Dunaújváros MJV Önkormányzata részére „felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói feladatok ellátása” tárgyban benyújtott ajánlatok értékeléséről, 

a nyertes kiválasztásáról, valamint a megbízási szerződés-tervezetének 
jóváhagyásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros MJV 

Önkormányzata részére „felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
feladatok ellátása” tevékenység elvégzésével – mint legkedvezőbb ajánlatot 
tevőt – az Ész-Ker Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t (1026 Budapest, 
Pasaréti út 83.) bízza meg 850.000,-Ft + ÁFA / hó, mindösszesen évi 
10.200.000,- Ft + ÁFA megbízási díjért 2017. május 10. - 2018. május 9. 
közötti időtartamban. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Városüzemeltetési és 
Beruházási Osztály vezetőjét a határozat közlésére, továbbá a szerződés 
előkészítésével kapcsolatos teendők elvégzésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                          a polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: a szerződés megkötésére: 2017. május 9. 

 
3. A 2. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló 6/2017. (II.17.) rendelet 5. mellékletének 18. „Helyi közügyek igazgatási 
és egyéb kiadásai” elnevezésű feladatsoron fedezetet biztosít.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

                          a polgármester 
   - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 

                          a városfejlesztési igazgatóság vezetője  
Határidő: folyamatos 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), 
tartózkodott 3 fő (Barta Endre, Pintér Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos 
István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
249/2017. (IV.21.) határozata 

“Szolgáltatási koncessziós (üzemeltetési) szerződés a dunaújvárosi jégcsarnok 
és a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan” tárgyú 

közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok elfogadásáról, az eljárás megindításáról és a fedezet 

biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „Szolgáltatási koncessziós 
(üzemeltetési) szerződés a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi 
sportingatlanok üzemeltetése” tárgyban, Kbt. Negyedik rész, nemzeti értékhatárt 
elérő értékű nyílt [Kbt. 118. § szerinti] közbeszerzési eljárás lefolytatását 
támogatja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1) pontban foglalt feladat 

megvalósításához támogatja a határozat mellékletében csatolt ajánlattételi 
felhívás és közbeszerzési dokumentumokban foglalt tartalommal, a Közbeszerzési 
Értesítőben történő közzétételt. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

  a polgármester  
  - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

  a városüzemeltetési és beruházási osztály 
Határidő: - az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
                  közzétételére a Kbt.-ben meghatározott határidők figyelembevételével 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1) pontban foglalt feladatok 
teljesítésére, a 2017. évi szolgáltatás ellátásához szükséges fedezetet 2017. 
augusztus 1. napjától nettó 25.083.000,- Ft/hó, vagyis 125.415.000,- Ft/ 5 hónap 
összegben határozza meg. 
DMJV Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. b. melléklet általános tartalék 
elnevezésű feladat soráról nettó 15 millió Ft + Áfa, azaz bruttó 19,05 millió Ft 
összeget az 5.a melléklet 13. cím/13.2. Amatőr sportszervezetek pályázat alapú 
támogatása sportlétesítmény használatra előirányzat sorára történő 
átcsoportosítás útján pótfedezetet biztosít a szolgáltatás 2017. évi ellátásának 
biztosítására. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 
szerződés időtartama alatt, a szolgáltatás ellátásához szükséges fedezetet az 
Önkormányzat 2018.-2019. évi költségvetéseiben biztosítja. 
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3) pontban 
foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet következő 
módosítása során, továbbá a 4) pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018-
2019. évi költségvetési rendeletek elkészítése során vegye figyelembe. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

 a jegyző 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

 a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
Határidő: - a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
250/2017. (IV.21.) határozata 

Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek 
– fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése, 

Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása 
folyamatos üzemének biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Vállalkozási szerződés keretében 

Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – 
fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése, 
Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása tárgyú 
közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § 
bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, és az 
alábbi három gazdasági szereplőt kéri fel árajánlat megtételére a jelen határozat 
mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a.) Név: E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

Székhely:7626 Pécs, Búza tér 8/a  
Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 2. 
 

b.) Név: VILL-KORR Hungária Kft. 
Székhely: 9027 Győr, Berkenyefa sor 9. 
 

c.) Név: RONEKO Kft. 
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 9. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 
ajánlattételi felhívásokat küldje meg az 1 pontban megjelölt gazdasági szereplők 
részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 

Határidő: - az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2017. április 27. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Tóth Kálmán), tartózkodott 5 fő (Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Sztankovics László), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

251/2017. (IV.21.) határozata 
képviselői indítvány megtárgyalására a szociálisan rászoruló és hajléktalan 

emberek számára hétvégente meleg étel biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a hétvégente a 
szociálisan rászoruló és hajléktalan embertársaink részére meleg étel formájában 
ebédet biztosít. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban 

meghatározott célra a 2017. évi költségvetés 5.b melléklet általános tartalék sora 
terhére 15 millió forint összeget biztosít. 

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

hajléktalan-ellátásban és a családsegítésben illetékes szakmai szervezetek 
bevonásával készítsen szakmai tervet, amely alapján az étkeztetés lebonyolítható, 
és az elkészített szakmai tervet terjessze elő a közgyűlés soron következő rendes 
ülésén. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő: 2017. május 18. 
 
4. 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 
           - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
             a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:   a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                  időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila, Tóth Kálmán), tartózkodott 8 fő (Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Gombos 
István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

252/2017. (IV.21.) határozata 
képviselői indítvány megtárgyalására a szociálisan rászoruló és hajléktalan 

emberek számára hétvégente meleg étel biztosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó Zsolt képviselői indítványát nem 
fogadta el. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
253/2017. (IV.21.) határozata 

a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja és utasítja a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, és a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetőjét. 
 
Felelős:      - a határozat közléséért: 
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
Határidő:    - a határozat közlésére: 2017. április 28. 
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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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
254/2017. (IV.21.) határozata 

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2017. évi nyári nyitvatartási 
rendjének meghatározásáról szóló 825/2016. (XII. 15.) határozat módosításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény 2017. évi nyári nyitvatartási rendjéről szóló 825/2016. 
(XII. 15.) határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja a 2-4. pontok 
változatlan hatályban tartása mellett: 
„1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága 
Dunaújváros intézmény 2017. évi nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 2017. június 1-től június 30-ig a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 

intézmény összes tagintézménye nyitva tart, 
 2017. július 1-től július 31-ig a Zengő-Bongó Bölcsőde tagintézmény zárva 

van, a többi négy tagintézmény nyitva tart, 
 2017. augusztus 1-től augusztus 31-ig a Zengő-Bongó Bölcsőde 

tagintézmény nyitva tart, a többi négy tagintézmény zárva van.” 
 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény igazgatóját, hogy az 1. pontban foglalt döntésről 
tájékoztassa a bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermekek szüleit, törvényes 
képviselőit. 

 
 Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                          a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója  
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő:   2017. május 10. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 

határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
igazgatója részére. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

      a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő:  2017. április 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
255/2017. (IV.21.) határozata 

a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében 
megbízási szerződések megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a 15. számú felnőtt 

háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó – a jelen határozat 
1. és 2. számú mellékletét képező – megbízási szerződéseket. 

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

megbízási szerződéseket küldje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi 
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő részére. 

  
    Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
     Határidő:   2017. április 28. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

a körzet ellátása érdekében az 1. pontban jóváhagyott szerződéssel megegyező 
tartalmú szerződéseket – a helyettesítési időpont, orvos aktualizálásával – a 
helyettesítési idő alatt megkösse. 
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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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
256/2017. (IV.21.) határozata 

a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Esztergomi Egészségügyi 
Betéti Társasággal kötött feladatellátási szerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dr. Esztergomi 
Egészségügyi Betéti Társaság (képviseli: dr. Esztergomi Klára) között 2012. 
május 29-én létrejött feladat-ellátási szerződés a jelen határozat 1. melléklete 
szerinti formában és tartalommal módosításra kerüljön.  

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

a hatályos feladat-ellátási szerződés 3. számú módosítását és a határozat 2. 
mellékletét képező egységes szerkezetű feladatellátási szerződést aláírja és a Dr. 
Esztergomi Egészségügyi Betéti Társaság képviselőjét a határozat 
megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő:   2017. május 15. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

feladatellátási szerződés 3. számú módosítása 1-1 példányát küldje meg a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 
és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő:   2017. május 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

257/2017. (IV.21.) határozata 
a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rendezői szerződésének 

jóváhagyásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Őze Áron, a 
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója a színház 2016/17-es 
évadban színpadra állítandó „Valahol Európában” c. művében rendezőként 
közreműködjön. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1. pont szerinti feladatellátásra vonatkozó – jelen határozat mellékletét 
képező – szerződést a munkáltatói jogkör gyakorlójának képviseletében aláírja. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a polgármester 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő: 2017. május 2. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
258/2017. (IV.21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 
Dunaújvárosi Óvoda Pedagógus Továbbképzési Programjának jóváhagyásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Óvoda intézmény 

2017. március 1-jén kelt, a határozat mellékletét képező 2018-2023-as időszakra 
vonatkozó Pedagógiai Továbbképzési Programját megismerte és jóváhagyja, 
valamint a 2013-2018-as időszakról szóló Pedagógiai Továbbképzési Program 
értékelését elfogadja. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda vezetője részére.  
 
   Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
       Határidő: 2017. május 2. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 
fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
259/2017. (IV.21.) határozata   

új szakmai álláshely létesítéséről az Intercisa Múzeumban 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intercisa Múzeum engedélyezett 
létszámát 2017. június 1-jei hatállyal 1 fővel megemeli egy fő régészeti munkatárs 
alkalmazása érdekében, egyúttal az intézmény támogatási előirányzatát 
1.353.474,-Ft-tal megemeli a 2017. évi költségvetési rendelet 5. b melléklet 
„Intézményi tartalék” sor terhére. 

       
         Felelős:    - a határozat közléséért:  
                            a polgármester 
                          - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                            a jogi és szervezési igazgató 
         Határidő:    a határozat közlésére 2017. május 5. 
                           
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

elhatározottakat a 2017. évi költségvetési rendelet következő módosítása során 
vegye figyelembe.  

     
     Felelős:      - a költségvetés módosításáért: 

          a jegyző 
        - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  

Határidő:       a 2017. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol 
lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
260/2017. (IV.21.) határozata 

 a DUDIK Fesztivál támogatásáról és megbízási szerződés megkötéséről a 
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft-vel 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi 

Egyetem és a Dunaújvárosi Egyetem Hallgatói Önkormányzata kérelme alapján 
bruttó 5.000.000 Ft-ot biztosít a 2017. évi DUDIK Fesztiválra, amelyre 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és 
annak végrehajtásáról rendelete 5. mellékletének 9. „Kulturális, oktatási és ifjúsági 
feladatok” sor dologi kiadások kiemelt előirányzata nyújt fedezetet.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pont szerinti kérelmezők 

kezdeményezésére a rendezvény pénzügyeinek és szervezési feladatainak 
ellátásával a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.-t bízza meg. A 
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 
megbízási szerződést kösse meg a Dunaújvárosi Dunaújvárosi Kistérségi 
Turisztikai Nonprofit Kft-vel.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a polgármester  
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a jogi és szervezési igazgató        

Határidő: a szerződés aláírásához szükséges feltételek teljesítését követő 
                8 munkanap 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Pintér Attila), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
261/2017. (IV.21.) határozata 

a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő 
„XXVIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor” támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kisebbségekért – Pro Minoritate 

Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa u. 6.) részére a "XXVIII. Bálványosi 
Nyári Szabadegyetem és Diáktábor" költségeihez a 2017. évben egyszeri 
400.000 Ft, azaz négyszázezer forint támogatást nyújt.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II. 17.) 
önkormányzati rendelete 5/A mellékletének 9.13 „Pro Minoritate Alapítvány – 
Bálványos” nevű előirányzat soráról biztosít fedezetet.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a 

Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvánnyal kötendő, a határozat mellékletét 
képező támogatási szerződést írja alá, a kötelezettségvállalást a 
nyilvántartásba rögzítse, és a határozatot az Alapítvány elnöke részére küldje 
meg. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  

         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a jogi és szervezési igazgató 

Határidő:    2017. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
262/2017. (IV.21.) határozata 

a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány támogatásáról, 
és támogatási szerződés megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. évben a Szonáta 

Zeneművészeti Alapítvány részére 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő 
támogatást biztosít, a támogatás a 2017. évi költségvetési rendelet 5.a 
melléklet  „Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok” Dunaújvárosi Szonáta 
Zeneművészeti Alapítvány sor terhére teljesíthető, pünkösdi és zenei világnapi 
koncertek szervezésére fordítható. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont alapján előkészített – a határozat mellékletét képező - 
támogatási szerződést írja alá. 

 
        Felelős:     - a határozat végrehajtásáért:  
                            a polgármester 
                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                            a jogi és szervezési igazgató 
        Határidő:     2017. május 3. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
263/2017. (IV.21.) határozata 

a Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jószolgálati Otthon 
Közalapítvány részére az ellátottak és kísérőik 2017. június 11-14. közötti 
Balatonszabadi üdülőben történő nyaralása költségeihez 210.000,- Ft, azaz 
kétszáztízezer forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a határozat 
melléklete szerinti támogatási szerződésben meghatározott feltételekkel, mely 
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelet 5.c. mellékletének 10.5.1. Szociális és egészségügyi 
szervezetek támogatása kiemelt előirányzat sora biztosít fedezetet. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 
módosítása során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:    - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                  a polgármester 
                - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
                - a költségvetés módosításáért: 
                  a jegyző 

- a költségvetés módosításának előkészítésében való 
közreműködésért: 

   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:    a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                   időpontja 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal a 
céltámogatási szerződést kösse meg 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 
Miniszterelnökség által működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes 
felülvizsgálata eredményeként 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 
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támogatásnak minősül, valamint intézkedjen a szerződés kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért  

              a polgármester 
                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  
                          - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért 
                            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  -  a határozat közlésére: 2017. április 28.  
          - a szerződés aláírására: a Miniszterelnökség által működtetett 
            Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata 
            eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 nap 
          - a szerződés nyilvántartásba vételére: az aláírást követő 5 nap 
          - a pénzügyi teljesítésre: a szerződés aláírását követő 30 nap 



71 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos 
István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
264/2017. (IV.21.) határozata  

a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kérelmének elbírálásáról  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Vasas 

Táncegyüttes Alapítvány részére fesztiválszereplésekre és külföldi fellépésekre 
4.000.000,- Ft támogatást nyújt. A támogatást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetése 5. c. melléklete „Kulturális és egyéb 
civil szervezetek pályázható kerete” előirányzat terhére kell biztosítani. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont alapján elkészített, a határozat mellékletét képező támogatási 
szerződést írja alá, egyben utasítja, hogy gondoskodjon a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

              a polgármester       
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                        a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. május 10. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
265/2017. (IV.21.) határozata 

a Dunaújvárosi Rosti Pál Általános Iskola Szakgimnázium és Szakközépiskola 
szakmai alapdokumentuma módosításának véleményezéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja és jóváhagyja a Rosti 

Pál Általános Iskola Szakgimnázium és Szakközépiskola szakmai 
alapdokumentum 

 a) 6.1.2. pontjából a Szakközépiskolai nevelés, oktatás törlését,  
 b) 6.1.3 pontjából a Szakiskolai nevelés, oktatás törlését,  
 c) 6.1.5 pontjából a Szakgimnáziumi nevelés, oktatás törlését, 
 d) a köznevelési intézmény új nevét. 
  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére. 
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő:   a határozat közlésére: 2017. április 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
266/2017. (IV.21.) határozata 

a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium szakmai 
alapdokumentuma módosításának véleményezéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja és jóváhagyja a 

Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium szakmai 
alapdokumentum 

 a) 6.1.1.4. pontjából a nyelvi előkészítő törlését, 
 b) a kollégium tagintézményi státuszba helyezését.  
  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére. 
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő:    a határozat közlésére: 2017. április 28. 
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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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
267/2017. (IV.21.) határozata 

a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Mohácsi Lovastábor megszervezésére 
benyújtott kérelmének elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Tankerületi 

Központ (2400 Dunaújváros, Kallós Dezső u. 1/C.) részére dunaújvárosi, 
szociális szempontból rászoruló gyermekek táboroztatásának költségeihez 
egyszeri 5.365.800,- forint, azaz ötmillió-háromszázhatvanötezer-nyolcszáz 
forint támogatást nyújt az alábbiak szerint: 
Táboroztatási költség:   4.410.000,- forint 
Útiköltség:         685.800,- forint 
Pedagógusok megbízási díja:   270.000,- forint. 

 
2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. a melléklete 9.16. során 
fedezetet biztosít.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal az 
előkészített céltámogatási szerződést írja alá, továbbá jelen határozat alapján 
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi 
teljesítésről a szerződés aláírásától számított 15 napon belül. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  

          a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
          a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője  
                            a költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: 2017. május 2. 
       - a szerződés aláírására: 2017. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
268/2017. (IV. 21.) határozata 

a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosiak Életéért” 

Közalapítvány alapító okirata módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja 
el: 

 
„ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Dunaújvárosiak 
Életéért” Közalapítvány többször módosított alapító okirata alábbi módosító okiratát 
fogadja el: 
 
1. Az alapító okirat 5.1.) pontja kiegészül az alábbi szöveggel: 
„A kuratórium elnökének akadályoztatása esetén a közalapítványt Dr. Bozsits 
Attila, az ő akadályoztatása esetén Zsipi Éva Sarolta kuratóriumi tag – önállóan 
– képviseli. Utalványozási és bankszámla feletti rendelkezés során a képviselet 
módja és terjedelme a kuratórium elnökének képviseleti jogával azonos. A 
helyettesítés során megtett intézkedésekről a kuratórium elnökének az 
intézkedést követő 3 napon belül, a kuratóriumnak a soron következő 
kuratóriumi ülésen beszámolni kötelesek.” 
 
2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 
 
Dunaújváros, 2017. ………………. 
 

Cserna Gábor 
Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Polgármestere 
Záradék: 
Az alapító okirat módosítását Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése a 2017. április 21-ei ülésén a …/2017. (IV.21.) határozatával fogadta el.” 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban elfogadott módosító okiratot és e határozat mellékletét 
képező, módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
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 Határidő:  2017. május 12. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

változás bejegyzéséről szóló kérelmet küldje meg a Székesfehérvári 
Törvényszék részére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester  
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő:   2017. május 19. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

„Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát az önkormányzat hivatalos honlapján tegye közzé. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester  
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő:   a jogerős bírósági nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
269/2017. (IV.21.) határozata 

a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvánnyal kötött 
támogatási szerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy hozzájárul a 

122/2016. (III.17.) határozata alapján a Dunaújvárosiak Életéért” 
Közalapítvánnyal 2016. március 31-én - Pecsét István gyógykezelésének 
segítése érdekében - megkötött visszatérítendő támogatás nyújtására 
vonatkozó „Támogatási szerződés” módosításához. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése rögzíti, hogy az 1. pont szerinti 

szerződés módosítása kizárólag a 2.000.000,- forint támogatás egyösszegben 
történő visszafizetési határidejét érinti. A Közgyűlés a támogatás 
visszafizetésének határidejét 2017. december 31. napjában határozza meg.    

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a humán ügyekért felelős 

alpolgármestert, hogy a határozat 1. számú mellékletét képező „Támogatási 
szerződés” 1. számú módosítását a Közgyűlés nevében írja alá.  

 
Felelős: - a megállapodás aláírásáért és a határozat közléséért:  
                a humán ügyekért felelős alpolgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:   
                a szociális osztály vezetését ellátó aljegyző 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. április 25. 
                - a megállapodás aláírására: a szerződés aláírásához szükséges 
                  feltételek teljesítését követően haladéktalanul 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
270/2017. (IV.21.) határozata 

a Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvánnyal kötött 
támogatási szerződés módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Széchenyi István 
Iskolafejlesztési Alapítvánnyal a 210/2016. (IV.21.) határozat alapján 2016. május 31-
én megkötött támogatási szerződés 2.2.a) pontjában a támogatott tevékenységek 
körébe „a Tisztán innen – Dunán túl Népdaléneklési Verseny országos döntőjében 
való részvétel” és a „dortmundi cserekapcsolat rendezvényeinek támogatása” 
kerüljön a Helikon Ünnepségen való részvétel támogatása helyett. A Közgyűlés 
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés 1. 
sz. módosításának aláírására. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  2017. május 2. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
271/2017. (IV.21.) határozata 

a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány 
megszűnési oka tudomásulvételéről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Kistérségi 

Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány Ptk. 3:403. § (1) bekezdés 
c) pontjában meghatározott megszűnési oka bekövetkezett, mivel a 
Közalapítvány a 2014-2016. években célja megvalósítása érdekében nem 
folytatott tevékenységet. 

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

megszűnés bejegyzéséről szóló kérelmet küldje meg a Székesfehérvári 
Törvényszék részére. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

         a polgármester  
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő:    2017. május 5. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 

határozatot küldje meg a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért 
Közalapítvány kuratóriumi elnöke részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester  
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő:  2017. május 5. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Hingyi László képviselőt a szavazásból – mellette 
szavazott 5 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 6 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Hingyi László), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – nem zárta ki és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

272/2017. (IV.21.) határozata 
Hingyi László képviselő személyes érintettség bejelentése alapján a 

határozathozatalból történő kizárásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a „Javaslat a Dunaújvárosi 
Labdarúgó Szövetség és a Dunai Ökölvívó Sportegyesület sportpályázatának 
elbírálására” című előterjesztés határozati javaslatára történő szavazásból Hingyi 
László képviselőt nem zárta ki. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
273/2017. (IV.21.) határozata 

 a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség és a Dunai Ökölvívó Sportegyesület 
sportpályázatának elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 990/2016. (XII.08.) PM 

határozata alapján kiírt Sportpályázatra a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 
által benyújtott kérelméről az alábbi döntést hozza: 

 
PÁLYÁZÓ NEVE TÁMOGATÁS FT 

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 12.000.000,- Ft

Dunai Ökölvívó Sportegyesület 10.000.000,- Ft
 
 A pályázati támogatást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 

évi költségvetésének 5.c. melléklet 13. „sport célok és feladatok” 
„Sportfeladatokra felosztható keret” előirányzat terhére biztosítja. 

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

1. pontban meghatározott döntésről értesítse a pályázót, továbbá kösse meg a 
támogatási szerződést, és gondoskodjon a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős:    -  a határozat végrehajtásáért:  

                  a polgármester       
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                            a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 

                 - a határozat végrehajtására: 2017. május 20. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 
módosításakor az 5.c. melléklet 13. „sport célok és feladatok” „Sportfeladatokra 
felosztható keret” előirányzat terhére vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                          a polgármester 
                        - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 
                       -  a költségvetés módosításáért: 
                          a jegyző 
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                        - 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 következő módosításának időpontja 
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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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 
fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
274/2017. (IV.21.) határozata 

a Sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 990/2016. (XII.08.) PM 
határozata alapján kiírt Sportpályázatra benyújtott alapítványi kérelmekről az 
alábbi döntést hozza: 

 
PÁLYÁZÓ NEVE TÁMOGATÁS FT 

Dunaújváros Tornasportjáért Alapítvány 1.500.000,- Ft

Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány 0,- Ft

Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért 
Alapítvány 

3.000.000,- Ft

Kőrösi Diákalapítvány 300.000,- Ft

Petőfis Tanítványainkért Alapítvány 300.000,- Ft
 

A pályázati támogatásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetésének 5.c. melléklet 13. „sport célok és feladatok” 
„Sportfeladatokra felosztható keret” soron lévő előirányzat terhére biztosítja. 

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

1. pontban meghatározott döntésről értesítse a pályázókat, továbbá kösse meg 
a nyertes pályázókkal a támogatási szerződéseket, és gondoskodjon a 
kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős:    -  a határozat végrehajtásáért:  

                  a polgármester       
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                             a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:    - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 

                  - a határozat végrehajtására: 2017. május 20. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 
módosításakor az 5.c. melléklet 13. „sport célok és feladatok” „Sportfeladatokra 
felosztható keret” előirányzat terhére vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                         a polgármester 
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                       - 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 következő módosításának időpontja 
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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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
275/2017. (IV.21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat között fennálló haszonkölcsön szerződés 

2. számú módosításáról  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, Dunaújváros, 

belterület 730/2/A/25 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Lajos 
király krt. 10. szám földszintjén található, kivett üzlethelyiség megnevezésű 75 
m2 nagyságú ingatlan vonatkozásában 2015. május 04-én létrejött 
haszonkölcsön szerződés 4. pontját úgy módosítja, hogy felek a szerződést 
2015. május 01. napjától 2018. április 30. napjáig kötik. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező haszonkölcsön 
szerződés 2. számú módosításának aláírására, és a közzétételre az ingyenes 
használat miatt Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete 
rendelkezései szerint.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester  
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 

                        - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                          30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila), távol lévő 2 fő (Gombos 
István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
276/2017. (IV.21.) határozata  

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 
2016. évi zárszámadásának elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Kulcs-Rácalmás-

Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2016. évi zárszámadását a 
határozat mellékletében foglaltak szerint 3.917 e Ft bevétellel, 5.645 e Ft 
kiadással. A Társulás záró pénzkészlete 1.039 e Ft. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére. 
 

Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                          a polgármester  
                        - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8 napon belül   
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor), távol lévő 2 fő 
(Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
277/2017. (IV.21.) határozata  

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 
végelszámolásának elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Kulcs-Rácalmás-

Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás végelszámolását a határozat 
mellékletében foglaltak szerint. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Kulcs-Rácalmás-

Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás elnökét, hogy a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére visszajáró 743.386.-Ft, azaz 
Hétszáznegyvenháromezer-háromszáznyolcvanhat forint hozzájárulás 
visszautalásáról intézkedjen. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére. 
 

Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                          a polgármester  
                        - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8 napon belül                   
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
278/2017. (IV.21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 48/2017. (I.19.) határozata 
mellékletét képező Intézkedési terv módosításáról  

(Dunanett Nonprofit Kft.) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítja Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 48/2017. (I.19.) határozata mellékletét képező, az Állami 
Számvevőszék általi ellenőrzéshez kapcsolódó és a Dunanett Nonprofit Kft.-t érintő 
Intézkedési tervet, összhangban a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működésről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésével, mely 
szerint a közgyűlés feladata a társaság Javadalmazási szabályzatának megalkotása, 
egyúttal felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat mellékletét képező módosított 
intézkedési tervet aláírja és az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI törvény 
33. § (1) bekezdése alapján az Állami Számvevőszék részére küldje meg. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a gazdasági Igazgató 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                  8  napon belül 
                - az intézkedési terv megküldésére: a határozat közlését követő 8 napon 
                  belül 
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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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
279/2017. (IV.21.) határozata  

a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat 
ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás megtárgyalásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi 

Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) és 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött közfeladat 
ellátási szerződésben meghatározott feladatok ellátására 2016. évben biztosított 
73.563.433,-Ft forrás felhasználásáról készült 2016. évi 
veszteségkiegyenlítésről/ellentételezésről szóló elszámolás és az Éves Működési 
Jelentés benyújtásának határidejét 2017. március 28. napról 2017. április 30. 
napra, valamint a közfeladat ellátásra biztosított forrás összegét a 2017. évi 
költségvetésben meghatározott 84.612.000,-Ft-ra módosítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen 

határozat mellékletét képező módosított közfeladat ellátási szerződés aláírására, 
egyúttal felkéri a határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való   
                   megküldést követő 8 napon belül 

- a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 
  30 napon belül 
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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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol 
lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

280/2017. (IV.21.) határozata  
az önkormányzat tulajdonában álló, volt Bánki Donát Szakközépiskola épületének, DVG 

Zrt. munkája által megvalósuló kamerás őrzésének kiépítésére, forrás biztosítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonban álló, volt Bánki 
Donát Szakközépiskola épületének, DVG Zrt. munkája által megvalósuló kamerás 
őrzésének kiépítését tartalmazó, 536/2015. (IX.17.) határozatát megerősíti azzal, hogy a 
DVG Zrt. vállalkozási díja bruttó 572.470,- Ft, melyet a 2017. évi költségvetés 5. melléklet 
Vagyongazdálkodási feladatok: dologi kiadások előirányzaton biztosít, az 5b. Tartalékok 
melléklet: 24.3. intézményi tartalékok előirányzat sornál történő átcsoportosítás útján.  

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

Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között 2015. december 16-án létrejött 
üzemeltetési és őrzési szerződésben foglalt őrzési tevékenység a jelen szerződéssel 
megvalósuló digitális kamerarendszer üzemeltetésére is kiterjed és ezen kiegészítéssel 
elfogadja a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződésterveztet és felhatalmazza 
a polgármestert annak aláírására. 

 
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 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban jelzett 

kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés módosításakor vegye figyelembe, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
 Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                      a polgármester  
                    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                      a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
          - a költségvetés tervezéséért: 

               a jegyző 
             - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
            a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                      a pénzügyi bizottság elnöke 
                      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                    - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 

    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője   
 Határidő:      2017. évi önkormányzati költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a dunaújvárosi 325/4 hrsz.-ú, volt 
Juharos étterem DVG Zrt. részére történő bérbeadásáról” című napirendet – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 
fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – levette tárgysorozatából és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
281/2017. (IV.21.) határozata  

a dunaújvárosi 325/4 hrsz.-ú, volt Juharos étterem DVG Zrt. részére 
történő bérbe adására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a dunaújvárosi 325/4 hrsz.-
ú, volt Juharos étterem DVG Zrt. részére történő bérbe adására” című napirendi 
pontot levette a nyílt ülés tárgysorozatából. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

282/2017. (IV.21.) határozata 
a volt Zöld Rendelővel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Fejér Megyei Kormányhivatal  

FE/07/59-14/2017. ügyszámú levelében foglaltakra Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármesterével egyezően nyilatkozik, hogy a Dunaújváros, Szórád 
Márton út 39. szám alatti, 36/4. hrsz.-ú ingatlanon lévő egykori II. számú 
rendelőintézet ( 36/4/A/1-36/4/A/58 társasházban lévő külön-külön helyrajzi szám 
alatt szereplő, önálló tehermentes ingatlanok)  helyreállításával, átalakításával 
kapcsolatos beruházás megvalósításában nem kíván részt venni. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban hivatkozott 

ingatlan projektdokumentációban, továbbá a beruházásnak az önkormányzat 
településfejlesztési stratégiájához való illeszkedése és a beruházás megvalósítása 
érdekében tett intézkedéseit megvalósító szerződések/tervezetek alapján 
részletezett költségei megtérítésére lehetőség szerint igényt tart:  

 
- Mahler Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. engedélyezési és kivitelezési tervek 

előkészítése 37.200.000-Ft+ÁFA vállalkozói díj; 
- DVG Zrt. takarítás, állagmegóvás, lezárás, 39.370.078-Ft+ÁFA; 
- DVG Zrt. őrzési tevékenység 787.401-Ft+ÁFA/hó 2016. november 09-től 

kezdődően az ingatlan birtokba adásáig; 
- DVG Zrt. közterület alakítási terv 631.300-Ft+ÁFA  
- DVG Zrt. összevont engedélyezési és kiviteli terv 1.033.375-Ft+ÁFA  

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra való  
                  megérkezését követő nyolc napon belül     
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
283/2017. (IV.21.) határozata 

 önkormányzati bérlakásból kiköltözött jogcím nélküli lakáshasználóvá vált  
volt bérlők közüzemi díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Polgármesterét a  Dunaújvárosi Víz, Csatorna- Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társasággal megkötendő, jelen határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a polgármester 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a közigazgatási osztály vezetője 

Határidő: - a megállapodás aláírására: 2017. április 26. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  a Dunaújvárosi Víz, Csatorna- 

Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére a Dunaújváros, Alkotás utca 15. IV. 
2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás korábbi használója által felhalmozott 
264.305 Ft -ot és a Dunaújváros, Római krt. 41. IV. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
bérlakás korábbi használója által felhalmozott 646.402 Ft-ot, ősszesen 910.707 Ft 
díjhátralékot megfizet. 

 
3. A 2. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairől szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 5.b melléklet Általános tartalék 
előirányzati sorról történő átcsoportosítás útján az 5. melléklet 15. lakás és helyiség 
gazdálkodási feladat dologi kiadás kiemelt előirányzat során fedezetet biztosít. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban foglalt 

döntést a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor vegye 
figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

                      a jegyző 
                    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a 2017. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére. 
 

Felelős:   a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a közigazgatási osztály vezetője 

Határidő: 2017. április 24. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
284/2017. (IV.21.) határozata 

a 2016. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a 2016. évi adóztatási 
tevékenységről szóló beszámolót és az abban foglaltakat a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

285/2017. (IV.21.) határozata 
2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és 

éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező, 2016. 
évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről szóló „Éves ellenőrzési jelentés 
és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés” című beszámolót elfogadja. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

286/2017. (IV.21.) határozata 
a lengyel Leszno várossal testvérvárosi kapcsolat kialakítására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a lengyelországi Leszno város 
kezdeményezésére testvérvárosi kapcsolatot kíván kialakítani. Felhatalmazza a 
polgármestert a határozat 1. sz. mellékletét képező szándéknyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester  
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető  
Határidő:  2017. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
287/2017. (IV.21.) határozata 

kárpátaljai magyarok támogatásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése egyszeri 5.000.000 Ft-ot, azaz 
ötmillió forintot adományoz a kárpátaljai magyar lakosok megsegítésére. Az 
adomány önálló kezeléséről és az elszámolás módjáról a Megyei Jogú Városok 
Szövetsége gondoskodik. 

 A kötelezettségvállalásra a 2017. évi költségvetés 5. a. mellékletében új, 
nevesített soron,az 5. b. melléklet „pénzeszköz átadások tartaléka” előirányzat 
sorról történő átcsoportosítással fedezetet biztosít. 

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

határozatról tájékoztassa a Megyei Jogú Városok Szövetségét. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Megyei Jogú Városok 

Szövetsége elnökét, hogy az adomány tervezett felhasználásának részleteit 
tartalmazó támogatási szerződést küldje meg Dunaújváros MJV 
Önkormányzata részére.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Cserna Gábor 

polgármestert a Megyei Jogú Városok Szövetsége által megküldött támogatási 
szerződés aláírására, az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság véleményének 
kikérését követően. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettség vállalást a 2017. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a Személyügyi és Munkaerő-gazdálkodási Osztály vezetője 

Határidő: 2017. április 25. 
 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Költségvetési és 

Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy az 1. pontban megjelölt összeget a szerződés 
aláírásától számított 30 munkanapon belül utalja át a Megyei Jogú Városok 
Szövetsége által, a támogatási megállapodásban megjelölt bankszámlaszámra.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                         a költségvetési és pénzügyi osztály    
Határidő:  2017. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), 
távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
(A szavazás után Lőrinczi Konrád képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 12 
igen szavazat, nem szavazott 1 fő, távol lévő 2 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

288/2017. (IV.21.) határozata 
Dunaújváros területén járda, út és parkoló felújítási munkáiról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 

Dunaújváros területén járda, út és parkoló felújítási munkáit (Ady E. u. 
páratlan oldalán lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, 
Barátság útja 54-56. sz. között lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő 
burkolattal, Erste Bank előtti járda felújítása önkormányzati rész, Eszperantó 
út (II. ütem) garázsok utáni út felújítása, Fáy A. u. 1–3. sz. előtti lévő aszfalt 
burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, Fáy A. u. 2–3. sz. között az aszfalt 
burkolatú járdán lévő süllyedések helyreállítása, Kallós D. u. 26–14. sz. között 
lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, Kossuth L. u. 3. sz. előtt 
lévő aszfalt burkolatú parkoló felújítása térkő burkolattal, Liszt F. kert – 
Batsányi J. u. közötti aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt burkolattal, Makk 
Marci Bölcsőde melletti aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt burkolattal, 
Makk Marci Bölcsőde körüli aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt 
burkolattal, Martinovics I. u. 15–25. sz. előtt lévő aszfalt burkolatú járda 
felújítása aszfalt burkolattal, Október 23. tér 10. sz. melletti aszfalt burkolatú 
járda felújítása aszfalt burkolattal, Táncsics M. u. 12–26. sz. között lévő aszfalt 
burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, Tavasz u. 2–10. sz. között lévő 
aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, valamint egy szakaszon lévő 
aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt burkolattal, Weiner T. krt. 17-23. sz. 
között lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, Weiner T. krt. 8-
10. sz. között lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal) bruttó 
97.281.040,-Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 

Ady E. u. páratlan oldalán lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő 
burkolattal, Barátság útja 54-56. sz. között lévő aszfalt burkolatú járda 
felújítása térkő burkolattal, Fáy A. u. 1–3. sz. előtti lévő aszfalt burkolatú járda 
felújítása térkő burkolattal, Fáy A. u. 2–3. sz. között az aszfalt burkolatú járdán 
lévő süllyedések helyreállítása, Kallós D. u. 26–14. sz. között lévő aszfalt 
burkolatú járda felújítása térkő burkolattal Kallós D. u. 26–14. sz. között lévő 
aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, Kossuth L. u. 3. sz. előtt lévő 
aszfalt burkolatú parkoló felújítása térkő burkolattal, Liszt F. kert – Batsányi J. 
u. közötti aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt burkolattal, Makk Marci 
Bölcsőde melletti aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt burkolattal, Makk 
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Marci Bölcsőde körüli aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt burkolattal, 
Martinovics I. u. 15–25. sz. előtt lévő aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt 
burkolattal, Október 23. tér 10. sz. melletti aszfalt burkolatú járda felújítása 
aszfalt burkolattal, Táncsics M. u. 12–26. sz. között lévő aszfalt burkolatú járda 
felújítása térkő burkolattal, Tavasz u. 2–10. sz. között lévő aszfalt burkolatú 
járda felújítása térkő burkolattal, valamint egy szakaszon lévő aszfalt burkolatú 
járda felújítása aszfalt burkolattal, Weiner T. krt. 17-23. sz. között lévő aszfalt 
burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, Weiner T. krt. 8-10. sz. között lévő 
aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal fedezeteit bruttó 93.247.807,-
Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 5.b. mellékletében „Nem 
nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról 
átcsoportosítással biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 

Erste Bank előtti járda felújítása önkormányzati rész fedezetét bruttó 
2.499.994,-Ft összegben a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.b. mellékletében a „Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt 
szereplő 13. „Erste Bank előtti járda felújítása önkormányzati rész” sorában 
jóváhagyott előirányzat során biztosít. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 

Eszperantó út (II. ütem) garázsok utáni út felújítása fedezetét bruttó 
1.533.239,-Ft összegben a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.b. mellékletében a „Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt 
szereplő 8. „Budai Nagy Antal útról leágazó út zúzottkövezése” sorában 
jóváhagyott előirányzat során biztosít. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja 
alá. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                            a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                            a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
 Határidő: 2017. április 28. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze 
el. 
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Felelős:   - a határozat végrehajtásáért 
                             a jegyző 
                           - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                             közreműködésért: 
                             a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                           - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                             a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő:  - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának 
                    időpontja 

                            - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. április 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

289/2017. (IV.21.) határozata 
a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum alapító okirata módosításának 

véleményezéséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja és jóváhagyja a 
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum alapító okiratának módosítását. 

  
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő: a határozat közlésére: 2017. április 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
290/2017. (IV.21.) határozata 

a Modern Media Group Zrt-vel kötött hirdetési keretszerződés felbontásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
– a 2017. február 28-án a Modern Media Group Zrt-vel kötött hirdetési 
keretszerződés 6. 2. pontja alapján – tárgyalásokat kezdeményezzen a szerződés 
közös megegyezéssel történő felbontásáról, felhatalmazza továbbá a jelen 
határozat mellékletét képező felbontó szerződés aláírására.  

  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére. 
 
      Felelős:- a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
      Határidő: a határozat közlésére: 2017. április 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
291/2017. (IV.21.) határozata 

az I. sz. Rendelőintézet tetőszigetelési munkáinak elvégzéséről 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával megrendeli a 
Dunaújvárosi Vasmű út 10. szám alatti I.sz. Rendelőintézet épülete fogászat 
feletti tetőszigetelési munkálatait a DVG Zrt.-től a Szent Pantaleon Kórház 
kezdeményezése alapján. 

 
2.) Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2017.(II.17.) rendelet 7.b. melléklet 11. Egészségügyi feladatok 2. Vasmű út 
10. Rendelő tető szigetelés elnevezésű új soron 6.858.107,- Ft fedezetet biztosít, 
a költségvetés 5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok, 3. dologi kiadások 
kiemelt előirányzat sorról történő átcsoportosítás útján. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. 

pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
kötendő a jelen határozat 1. számú mellékletét képező vállalkozási szerződés 
aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a szerződés szerinti pénzügyi 
teljesítésről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a városüzemeltetési és beruházási osztály 
    a költségvetési és pénzügyi osztály 

Határidő:  - a szerződés megkötésére: 2017. április 28. 
                       - a pénzügyi teljesítésre: a szerződés szerint 
 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a fogászati alapellátást biztosító, a beázással érintett rendelő és 
váróhelyiségek tisztasági festésére a DVG Zrt.-től árajánlatot kérjen és annak 
ismeretében a szakbizottságok véleményének kikérése után a vállalkozási 
szerződést aláírja figyelemmel az Önkormányzat és az ellátást végző 
fogorvosok között fennálló feladat- ellátási szerződés 18. pontjában 
rögzítettekre. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a városüzemeltetési és beruházási osztály 
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Határidő:   - az árajánlat megkérésére: 2017.04.28. 
                        - a szerződés aláírására:      2017.05.10. 
 
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak 
megfelelően a 2017. évi költségvetési rendelet következő módosítása 
során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

    a jegyző 
  - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

292/2017. (IV.21.) határozata 
a DVG Zrt. felügyelőbizottsága ügyrendjének elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Zrt. felügyelőbizottsága 

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

határozatot a DVG Zrt. felügyelőbizottsága elnökével közölje. 
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 

Határidő:   2017. április 28. 
          
 


