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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. július 13-ai rendkívüli nyílt 
ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 10 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 5 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt)– elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

515/2017. (VII.13.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. július 13-ai rendkívüli nyílt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat a 2017. július 8-a tűzeset károsultjainak megsegítésére 

 
2. Javaslat a DKKA Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. kérelmére 

TAO vissza nem térítendő pályázati önrész biztosítására – sportfejlesztési program, 
működési költségek 

 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 502/2017. (VI.27.) határozata 

módosítására 
 
4. Javaslat a dunaújvárosi 2976/18 hrsz.-ú, kivett épület, udvar megnevezésű, 

természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan értékesítésére vonatkozó 
pályázat értékelésére 

 
5. Javaslat a Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Szakképző Iskola (Magyar 

út 49.) kazáncsere munkáira 
 
6. Javaslat a dunaújvárosi gyepmesteri telep kutya kenneljeinek felújítására, átalakítására 

    
7. Javaslat a Dunaújváros Stadionfejlesztés II. ütemének megvalósítása érdekében a DV N 

Zrt.-vel megbízási szerződés megkötésére 
 

Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülésre meghívott személyek számára tanácskozási jogot 
– mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 5 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt) – biztosított és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

516/2017. (VII.13.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. július 13-ai rendkívüli 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 rendkívüli nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette szavazott 9 fő 
(Barta Endre, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna 
Gábor), távol lévő 5 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

517/2017. (VII.13.) határozata 
a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyvvezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, 
Lőrinczi Konrád, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
518/2017. (VII.13.) határozata 

a 2017. július 8-ai tűzeset károsultjainak megsegítésére tett intézkedésről  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2017. július 8-ai a 
Dunaújváros, Római krt. 37. IX. 3. szám alatti lakóingatlanban keletkezett tűzeset 2 fő 
károsultja Lukács Attiláné, és Lukács Tamás részére összesen 350.000,- forint egyszeri, 
rendkívüli, vissza nem térítendő gyorssegélyt biztosít. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban írt támogatások fedezetét a 
2017. évi költségvetési rendelet 5. melléklet 10. cím „Szociális és gyermekvédelmi 
feladatok ellátottak pénzbeli juttatásai” sorából biztosítja a károsultak részére. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban szereplő 
egyszeri, rendkívüli, vissza nem térítendő gyorssegély kiutalásáról a szükséges 
adategyeztetést követően soron kívül gondoskodjon. 
 
Felelős:    a jegyző       
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

       aljegyző, 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője           
Határidő:  soron kívül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, 
Lőrinczi Konrád, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
519/2017. (VII.13.) határozata 

a DKKA Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. kérelmére TAO 
vissza nem térítendő pályázati önrész biztosítására – sportfejlesztési program, 

működési költségek  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a DKKA Dunaújvárosi 
Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § szerinti látvány-csapatsport 
támogatást sportfejlesztési programjuk keretében igénybe vegye, személyi jellegű 
ráfordításokra, tárgyi eszköz beruházásra, felújításra és utánpótlás nevelésre. A DKKA 
Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. sportfejlesztési programjának 
szakmai tartalmát és annak költségvetését a Magyar Kézilabda Szövetség a be/SFP -
04272/2016/MKSZ számú határozatával támogatta. 
Jelen pontban meghatározott személyi jellegű ráfordításokhoz, eszközbeszerzéshez és 
működési költségekhez az Önkormányzat által nyújtandó Tao önrész összege 
mindösszesen: 32.000.000- Ft (az összérték 15%-a), melyet Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlése jelen határozatával támogat, fedezetét a 2017. évi költségvetés 5.a. 
mellékletben létrehozott új, 13.10. DKKA TAO önrész elnevezésű soron az 5.b. melléklet 
24.3. Intézményi tartalék sorról biztosítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése annak ismeretében nyújtja a jelen 

határozat 1. pontjában meghatározott Tao. önrész támogatást a DKKA Dunaújvárosi 
Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-nek, hogy tudomással bír arról, hogy 
miszerint a DMJV Közgyűlése 456/2015. (VI.18.) határozat alapján a DKKA 
Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. részére nyújtott a 30.000.000,- 
Ft, a 605/2016. (IX.22.) határozata alapján nyújtott 40.000.000.-Ft és az 547/2015. 
(IX.17.) határozata alapján nyújtott 40.000.000.-Ft tagi kölcsönök visszafizetésére 
vonatkozó határidő még nem járt le. 

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

mellékletét képező megállapodás aláírására. 
        

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője                
Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                követő 8 napon belül 
                a megállapodás aláírására: a határozat közlését követő 30 napon belül            
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt 
kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés módosításakor vegye figyelembe, valamint 
felkéri a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
           a polgármester 
          - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
 Felelős:  - a költségvetés módosításáért:  
                 a jegyző  
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:   a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 



7 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Lőrinczi Konrád, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
520/2017. (VII.13.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
 502/2017. (VI.27.) határozata módosítására 

 
1. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése az 502/2017. (VI.27.) határozatát az 
alábbiakra módosítja: 
 
„1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet 
értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. (I.24.) határozata 
alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és eredményesnek, az alábbi 
sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az alábbi költségvetési támogatásban 
részesíti a 2017. augusztus 01. és 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozó 
sportlétesítmények bérleti díjának támogatására vonatkozóan, azzal hogy az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76. 
§ (1) alapján nem adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, 
aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel meg az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek: 
 
 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg

(Bruttó) 

Dunaferr Sportegyesület 2017.08.01.-2017.12.31. 17.350.000,- Ft 

Dunaújvárosi Sárkányok 
Kosárlabda Sportegyesület 

2017.08.01.-2017.12.31. 4.000.000,- Ft 

Dunaújvárosi Kohász 
Labdarúgó Öregfiúk 
Egyesület 

2017.08.01.-2017.12.31. 1.125.000,- Ft 

Dunaújvárosi Egyetem 
Diák Sportegyesület 

2017.08.01.-2017.12.31. 4.934.369,- Ft 

Újvárosi Hokillák 
Sportegyesület 

2017.08.01.-2017.12.31. 3.749.463,- Ft 

Danubius KSE 2017.08.01.-2017.12.31. 7.000.000,- Ft 

Dunaújvárosi Atlétikai 
Club 

2017.08.01.-2017.12.31. 4.845.600,- Ft 

Titán Sportegyesület 2017.08.01.-2017.12.31. 3.280.000,- Ft 

Dunaújvárosi Jégkorong 
Kft. 

2017.08.01.-2017.12.31. 37.353.000,- Ft 
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Angels Női Jégkorong 
Sportegyesület 

2017.08.01.-2017.12.31. 2.624.550,- Ft 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás nem 
minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a csekély 
összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi 
rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. A polgármester 
felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek a Miniszter módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2017. július 07. 
                 - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                   Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                   nyilatkozatát követő 30 napon belül 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a 

költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma közzétételéről a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott 
helyeken, valamint az önkormányzat internetes honlapján. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. július 07. 

                        - a határozat végrehajtására: 2017. július 31.” 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Lőrinczi Konrád, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
521/2017. (VII.13.) határozata  

a létesítmény bérleti díj támogatás nyújtásáról 
a DSE Röplabda Akadémia Nkft. részére  

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a DSE Röplabda 

Akadémia Nkft. 2017. július 01-i megalakulása miatt nem tudott az 1/2016. (I.22.) 
önkormányzati rendeletnek megfelelően pályázatot benyújtani létesítményhasználatra, 
és az alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2017. augusztus 01. és 2017. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem adható 
ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján 
nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel meg az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet 
neve 

Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

DSE Röplabda 
Akadémia Nkft. 

2017.08.01.-2017.12.31. 11.200.000,- Ft 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a határozat 

1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő Támogatási 
szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a Miniszter által 
kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás nem minősül állami 
támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű 
támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek 
hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. A polgármester felhatalmazása 
kiterjed a szerződéstervezetnek a Miniszter módosítási, kiegészítési javaslatait is 
magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. augusztus 15. 

                                    - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                                      Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                                      nyilatkozatát követő 30 napon belül 
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3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a 
költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma közzétételéről a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott 
helyeken, valamint az önkormányzat internetes honlapján. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2017. augusztus 15. 
                 - a határozat végrehajtására: 2017. augusztus 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, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserni Béla, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

522/2017. (VII.13.) határozata 
a dunaújvárosi 2976/18 hrsz.-ú, kivett épület, udvar megnevezésű, természetben az 

Északi Ipari Parkban található ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat 
értékelésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 2976/18 hrsz.-ú, kivett 

épület, udvar megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. A 
pályázati kiírásra 1 db pályázat érkezett. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban hivatkozott pályázat 

nyertesének az alábbi magánszemélyt jelöli meg: 
 

Ingatlan címe Ingatlan 
hrsz.-a 

alapterület Nyertes pályázó  Vételár (vételi 
ajánlat) 

2400 
Dunaújváros 

belterület 
Északi Ipari 

Park 

2976/18 
hrsz. 

2064 m2 és 
314 m2 

Kovács Norbert (2400 
Dunaújváros, Ezüstfenyő u. 

1/a.) 

14.700.000,- Ft 

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

mellékletét képező, a 2. pontban foglalt nyertessel kötendő adásvételi szerződés 
aláírására a jogerős használati megosztást követően. 

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

 Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől 
                       számított 8 napon belül  

                - a szerződés aláírására: a jogerős használati megosztást 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, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserni Béla, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
523/2017. (VII.13.) határozata 

a Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Szakképző Iskola 
(Magyar út 49.) kazáncsere munkáira 

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

Iskola és a Pentelei Molnár János Szakképző Iskola (Magyar út 49.) kazáncsere 
munkáit bruttó 24.973.394,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti. 

   
2.)  Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. 
mellékletében szereplő „Dunaújvárosi Óvoda felújítási  feladatai” sorából 
átcsoportosított összeg biztosítja, mely összeg a rendelet 7.b. melléklet 
„Városfejlesztés- és rendezés” cím alatt „Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár 
János Szakképző Iskola kazáncsere munkái” elnevezésű új soron kerül rögzítésre.  

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

határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a vállalkozási szerződést a 
DVG Zrt.-vel írja alá. 

     
    Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 

         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:  2017. július 31. 
 

4.) 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. 

  
  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. július 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, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserni Béla, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
524/2017. (VII.13.) határozata  

a dunaújvárosi gyepmesteri telep kutya kenneljeinek felújítására, átalakítására  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt. bruttó 2.941.090,- Ft 
összegű árajánlatát a DMJV Önkormányzat gyepmesteri telepén a kennelek 
korszerűsítésére 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. július 21. 
                – a szerződés aláírására: 2017. július 28. 

 
2. A fedezetet  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

költségvetéséről és  végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelet 7.b. melléklet 2. „Városfejlesztés és rendezés” alcím alatt 
létrehozott „Gyepmesteri telep korszerűsítése” új soron biztosítja, a 7.b. melléklet „3. 
Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás” „3. Magyar úton százlábú hídnál támfal felújítása” 
szakfeladat soráról átcsoportosítás útján. 

 
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 

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

Határidő: – a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
                – kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. július 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
525/2017. (VII.13.) határozata 

a Dunaújváros Stadionfejlesztés II. ütemének megvalósítása érdekében 
a DV N Zrt.-vel  megbízási szerződés megkötéséről 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Dunaújváros 
Labdarúgó Sportlétesítmény Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő 
fejlesztésének II. ütemével kapcsolatos feladatok végrehajtása elősegítésére, tárgyalások 
lefolytatására a DV N Zrt.-t (képviseli: Sági Péter vezérigazgató) bízza meg a jelen 
határozat mellékletét képező megbízási szerződés szerint, melynek megkötésére 
felhatalmazza a polgármestert. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester                  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály osztályvezetője  
Határidő: - a szerződés megkötésére: 2017. július 31-ig 
   - a határozat közlésére: 2017. július 20-ig 
 


