
1 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. december 14-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 Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete 
módosítására” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 
15 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – 
felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

763/2017. (XII.14.) határozata 
„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására” 

című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. december 14-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete 
módosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 62. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a „Vállalkozási keretszerződés 
Dunaújváros közigazgatási területén található parkokban, erdős-fás terülteken, az 
övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás 
folyamatos elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 
15 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – 
felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

764/2017. (XII.14.) határozata 
„Javaslat a „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén 

található parkokban, erdős-fás terülteken, az övárkokban és a helyközi 
buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására” című 
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. december 14-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros 
közigazgatási területén található parkokban, erdős-fás terülteken, az övárkokban és 
a helyközi buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására” című előterjesztést a 
közgyűlés nyílt ülés 63. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a „Javaslat a Dunaújváros ladbarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztés I. ütem tárgyában létrejött Támogatási Szerződés 5. 
számú módosításáról” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – felvette és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
765/2017. (XII.14.) határozata 

„Javaslat a Dunaújváros ladbarúgó sportlétesítmény-fejlesztés I. ütem 
tárgyában létrejött Támogatási Szerződés 5. számú módosításáról” című 

előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. december 14-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a „Javaslat a Dunaújváros ladbarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztés I. ütem tárgyában létrejött Támogatási Szerződés 5. 
számú módosításáról” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 64. napirendjeként 
felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 10. napirendi pontot 
a nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – levette és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

766/2017. (XII.14.) határozata 
a nyílt ülés meghívó szerinti 10. napirendi pontjának levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. december 14-ei nyílt ülésének 
meghívó szerinti 10. napirendi pontját, mely „Javaslat az élményfürdő 
üzemeltetésére, az ajánlattevői kör meghatározására, valamint a beszerzési 
eljáráshoz kapcsolódó, ajánlatkérés tervezetének véleményezésére”, levette 
napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendjeit – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

767/2017. (XII.14.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjainak 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 Közgyűlése és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló …/2017. (…….) önkormányzati rendelete 
megalkotására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelképei és a „Dunaújváros” 
településnév használatáról szóló …/2017. (……) önkormányzati rendelete 
megalkotására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadására 
 
6. Javaslat Dunaújváros településképi rendeletének elfogadására 
 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről 
szóló 22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
9. Javaslat az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) 

önkormányzati rendelet módosítására és a dunaújvárosi 3331/22 helyrajzi számon 
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan egyes részeinek, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására (Acéltér 
Kft. – a Darusín csoport tagja és Sifeko Kft. kérelme) 

               
10. Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 

kapcsolatos döntés meghozatalára, a támogatási szerződés elfogadására 
 
11. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megkötött a Duna-parti kilátó 

megvalósítására megkötött megbízási szerződés módosításáról és további saját 
forrás biztosításáról 
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12. Javaslat a TOP-6.1.4-16 pályázati felhívás keretében megvalósítandó 
„Látogatóközpont kialakítás a Mondbach kúria épületében” és „Múzeum az egykori 
malom épületében” elnevezésű beruházások előkészítésével kapcsolatos 
feladatok a DVG Zrt. részére történő átadására 
                             

13. Javaslat a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesztés” c. projekt vonatkozásában megkötött Tervezési 
Szerződés 2. sz. módosítására (részteljesítési határidők módosítása) 
 

14. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való 
részvételre és konzorciumi megállapodás aláírására 

 
15. Javaslat a TOP-6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. 

pályázatok keretében a SECAP megvalósításához szükséges Polgármesterek 
Szövetségéhez csatlakozás dokumentumainak véleményezésére 
 

16. Javaslat a TOP-6.5.1-15 Dunaújvárosi Óvoda épületenergetikai fejlesztése projekt 
megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. számú 
módosításának aláírására 
 

17. Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren lévő 
játszótér és sportpálya vonatkozásában  

 
18. Javaslat a Modern Város Program előkészítési feladatai során felmerült 

többletköltségek rendezésére 
 
19. Javaslat a KEHOP-3.1.2 „A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a 

hulladéklerakóktól” című pályázaton való részvételre és a kapcsolódó konzorciumi 
megállapodás aláírására 
                  

20. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás módosítására 

 
21. Javaslat az ELENA megújuló energiaforrásból származó termelési kapacitások 

kiépítés projektben történő részvételhez szükséges Application elfogadására, 
valamint a konzorciumi szerződés módosítás aláírására 

 
22. Javaslat önkormányzati intézmények (HEC, konyhák) felújítási munkáira 

 
23. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

közbeszerzési terve 4. számú módosítására 
      

24. Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közbeszerzési szabályzata II. számú 
módosításának elfogadására 

               
25. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatának módosítására 
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26. Javaslat „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének 2018. évi bővítése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 
     

27. Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni 
védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és 
közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 

 
28. Javaslat „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2018. évre” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
 

29. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzési 
eljárás indításáról szóló 490/2017. (VI.27.) határozat módosítására 
               

30. Javaslat Dunaújváros, Apáczai Csere János út melletti sétány megvilágítás 
kiépítésének kivitelezésére  

 
31. Javaslat a Dunanett Nkft. – folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása céljából – 

kezességvállalás megadására 
 
32. Javaslat 2018. január-március hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és 

kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 
 
33. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2018. január-
március hónap) megkötésére 

 
34. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés - 2017. április-
december hónap – 4. sz. módosítása 

 
35. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat működési költségei biztosítására 

vonatkozó (2018. január – december hónap) megállapodás megkötésére 
 
36. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és a gazdasági szervezettel 

nem rendelkező önkormányzati intézmények gazdasági feladatainak ellátására 
vonatkozó munkamegosztási megállapodás módosításának jóváhagyására  

 
37. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó 

szakmai egységei 2017. évi működésének törvényességi ellenőrzéséről készült 
megállapítások elfogadására 
 

38. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézménynél végkielégítések 
kifizetésének finanszírozására 
 

39. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel – a Fejér Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye elhelyezésére – kötött helyiségbérleti 
szerződés és az 562/2017. (IX.05.) számú határozat módosítására 
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40. Javaslat a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására 
megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására 

 
41. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros Intézmény működésének 

törvényességi ellenőrzéséről készült megállapítások elfogadására 
 
42. Javaslat a HELIX Egészségügyi Betéti Társasággal kötött megbízási szerződés 

módosítására és a 11. sz. gyermek háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátására 
Sándor-Varga Erikával megbízási szerződés megkötésére 

 
43. Javaslat a Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközséggel templomi koncertek 

tartásáról kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára, új megállapodás 
megkötésére 

 
44. Javaslat a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány XXII. Csángó Bál 

támogatására irányuló kérelmének elbírálására 
 
45. Javaslat a Dunaújvárosi sportszervezetekkel kötött kölcsönszerződés és 

támogatási szerződés módosítására 
 
46. Javaslat a dunaújvárosi Csónakház fejlesztéséhez szükséges döntések 

meghozatalára – a Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztály kérelme  
 

47. Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola által a Dunaújváros, Jókai u. 19. 
szám alatti ingatlanon végzett felújítások értékének bérleti díjként történő 
elfogadására  

 
48. Javaslat a KNYKK Zrt. által javasolt 2018. évre vonatkozó tarifamódosítás 

elutasítására, valamint a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 
2017. évi várható eredményének megismerésére 
 

49. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2017. (XI.17.) 
határozata figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan, a Mobilissimus 
Kft. által elkészített pályázati kiírás elfogadására  
 

50. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérség Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi 
munkatervének elfogadására 

 
51. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására 
 
52. Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására 
 
53. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 506/2017. (VI.27.) 

határozata módosítására 
 

54. Javaslat a hivatal “C” épületének tetőszigetelés cseréjére a DVG Zrt. 
közreműködésével  
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55. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi 
üzemeltetéséből eredő különbözet megtérítésére, valamint a 2018. évi 
beruházásokra vonatkozó terv megtárgyalására 

 
56. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. és az önkormányzat között 

fennálló egyes megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések 
meghosszabbítására 

 
57. Javaslat Dunaújváros területén étel láda elhelyezéséről szóló képviselői indítvány 

megtárgyalására 
 

58. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. évi munkatervének 
elfogadására 

 
59. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és 

Jogi Bizottsága új nem képviselő bizottsági tagjának megválasztására 
 

60. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa megalakulásának 
jóváhagyására 

 
61.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
62. Javaslat a „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén 

található parkokban, erdős-fás terülteken, az övárkokban és a helyközi 
buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére 

 
63. Javaslat a Dunaújváros ladbarúgó sportlétesítmény-fejlesztés I. ütem tárgyában 

létrejött Támogatási Szerződés 5. számú módosításáról 
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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 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor) – biztosított és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

768/2017. (XII.14.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. december 14-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 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Cserna Gábor) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
769/2017. (XII.14.) 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 „Pro Cultura Intercisae” díj 
adományozására” című előterjesztést zárt ülésen – mellette szavazott 14 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
tárgyalja és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

770/2017. (XII.14.) határozata 
a zárt ülés meghívója szerinti 1. napirend 

zárt ülésen történő megtárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a zárt ülés meghívója szerinti 1. 
napirendjét, melynek címe „Javaslat „Pro Cultura Intercisae” díj adományozására”, a 
zárt ülés 1. napirendjeként megtárgyalja. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat – a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany 
János Tehetséggondozó Programjában” való részvételre – benyújtandó pályázat 
támogatására” című előterjesztést zárt ülésen – mellette szavazott 15 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – tárgyalja és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
771/2017. (XII.14.) határozata 

a zárt ülés meghívója szerinti 2. napirend 
zárt ülésen történő megtárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a zárt ülés meghívója szerinti 2. 
napirendi pontot, melynek címe „Javaslat – a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany 
János Tehetséggondozó Programjában” való részvételre – benyújtandó pályázat 
támogatására”, a zárt ülés 2. napirendjeként megtárgyalja. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-
vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés, valamint üzletrész adásvételi szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetésére” című előterjesztést zárt ülésen – 
mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta 
Endre), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – tárgyalja és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

772/2017. (XII.14.) határozata 
„Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési 

szerződés, valamint üzletrész adásvételi szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetésére”című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. december 14-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Mezőföldi 
Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés, valamint 
üzletrész adásvételi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére” 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 meghívója szerinti 3. napirendi pontot 
zárt ülésen – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt) – tárgyalja és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

773/2017. (XII.14.) határozata 
a zárt ülés meghívója szerinti 3. napirend 

zárt ülésen történő megtárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a zárt ülés meghívója szerinti 3. 
napirendi pontot a zárt ülés 3. napirendi pontjaként megtárgyalja. 
 
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 
15 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
774/2017. (XII.14.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. december 14-ei zárt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat „Pro Cultura Intercisae” díj adományozására 

 
2. Javaslat – a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó 

Programjában” való részvételre – benyújtandó pályázat támogatására 
 

3. Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési 
szerződés, valamint üzletrész adásvételi szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
775/2017. (XII.14.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. december 14-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 15 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) 
– megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
776/2017. (XII.14.) 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 a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 
10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), 
tartózkodott 5 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

777/2017. (XII.14.) 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 a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést – 
mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
778/2017. (XII.14.) 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 – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – megalkotta 
a 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt) – megalkotta a 38/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

779/2017. (XII.14.) határozata 
Dunaújváros Településképi Arculati Kézikönyve elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Dunaújváros Településképi 

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

elfogadást követő 15 napon belül küldje meg a Lechner Tudásközpont részére.  
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2017. december 29. 



24 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 6. napirendi pontot – 
mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán) – levette a nyílt ülés tárgysorozatából és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
780/2017. (XII.14.) határozata 

a nyílt ülés meghívó szerinti 6. napirendi pontjának levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. december 14-ei nyílt ülésének 
meghívó szerinti 6. napirendi pontját, mely „Javaslat Dunaújváros településképi 
rendeletének elfogadására”, 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 9 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor) – megalkotta a 39/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – megalkotta a 40/2017. (XII.15.) 
önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
781/2017. (XII.14.) határozata 

a dunaújvárosi 3331/22 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan egyes részeinek, természetben 

az Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására 
(Acéltér Kft. - a Darusín csoport tagja és Sifeko Kft. kérelme) 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 748/2017. (XI.16.) határozata 2. és 

3. pontját hatályon kívül helyezi. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a dunaújvárosi 

3331/22 hrsz.-ú ingatlanát jelen határozat alapján értékesíteni kívánja az alábbiak 
meghatározottak szerint pályázati eljárás nélkül tekintettel arra, hogy korábban 
háromszor meghirdette értékesítésre az ingatlant, azonban a pályázatokat 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 45/2017. (I.19.) határozatával és a 
196/2017. (III.16.), valamint a 748/2017. (XI.17.) határozatával érvénytelennek, 
illetve eredménytelennek nyilvánította. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a határozat 1. számú 

mellékleteként csatolt változási vázrajz szerinti ingatlan megosztáshoz. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonban álló 

dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanából 
1.404 m2 nagyságú ingatlanrészt felajánl megvételre a Sifekó Kft. részére 
3.510.000,- Ft + Áfa (2.500,- Ft/m² + Áfa), azaz bruttó 4.457.700,- Ft vételárért 
úgy, hogy a jelzett ingatlanrész telekegyesítés útján beolvad a Sifekó Kft. 
tulajdonában álló, dunaújvárosi 3331/21 hrsz.-ú ingatlanhoz, és az így kialakuló 
ingatlan helyrajzi száma 3958/3 lesz. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 3. pontban 

meghatározott változási vázrajzban 3958/2 hrsz.-mal feltüntetett, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű, 7.777 m2 nagyságú ingatlanát felajánlja megvételre a 
Acéltér Kft. részére (5.185 m2 * 2.500,- Ft/m² + 2.592 m2 * 1.000,- Ft/m²) 
15.554.500,- Ft + Áfa, azaz bruttó 19.754.215,- Ft vételáron. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése különösen felhívja a határozat 4.,5. 

pontokban meghatározott ajánlat címzettjei  a figyelmét az alábbiak tudomásul 
vételére: 
a.) a telekalakítás előtti dunaújvárosi 3958 hrsz.-ú ingatlanrész a felszíni víz 
elvezetésére biztosított terület, ahol a felszíni vízelvezetés műtárgyain kívül csak 
burkolatok, más közmű és növényzet helyezhető el, épület nem és ezt a 
közműsávot telken belül fenn kell tartani, az ingatlan jobb talajmechanikai 
állapotban van, azonban jelentősen eltér a volt laktanya épületek előtti területektől, 
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mivel a területen húzódik egy vízmosás, ezt beépítés vonatkozásában fel kell 
tölteni, továbbá kiépített út a telekhez nem vezet és nem rendelkezik közművel; az 
elektromos áram vonatkozásában trafóbővítést kell eszközölni, ami a szakhatóság 
szerint kb. 10.000.000,- Ft ráfordítást igényelhet, továbbá ki kell építeni a 
csatornarendszert több, mint 100 méteren keresztül, illetve vizet, gázt;a betonozott 
bekötő úttól a telek sarka körülbelül 80-85 méterre található, ami jelenleg földút, 
azért, hogy nehéz gépjárművek tudjanak itt közlekedni, szilárd útburkolatot is ki kell 
építeni, 40-60 centiméter vastagságban zúzott kővel ellátni, majd aszfaltozni.; 
b.) az ingatlanok közműveit és a közműkapacitásaikat az ajánlat címzettjeinek kell 
biztosítaniuk saját költségükön;  
c.) a telekalakítás költségeit, továbbá az értékbecslés költségeit, valamint és az 
adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségeket is az ajánlat címzettjeinek kell 
viselniük, és a változási vázrajz jogerősítéséhez, és a telekalakítási eljáráshoz 
szükséges intézkedések megtétele az ajánlat címzettjei feladata; 
d.) a vételár a szerződés aláírását követő 30 napon belül kerül egy összegben 
megfizetésre, tulajdonjog fenntartással és függőben tartással, az önkormányzat 
kiköti elállási jogát, amennyiben a vételár a szerződésben meghatározott időpontig 
nem kerül megfizetésre; a tulajdonjog átszállását eredményező nyilatkozat kiadása 
a teljes vételárnak az Önkormányzat számláján történő megjelenését követően 
haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári napon belül történik.; 
e.)az ingatlannyilvántartási eljárás költsége és intézése az ajánlat címzettjei által 
megbízott jogi képviselő feladata; 
f.) az 5. pont szerinti ingatlan tulajdonjog átruházás része a 3958 hrsz.-ú 
forgalomképtelen útból 694 m2 nagyságú ingatlanrész értékesítése, melynek 
forgalomképessé minősítéséhez az önkormányzat módosítja rendeletét, minden 
további intézkedés, azonban az ajánlat címzettjének feladata, ezen intézkedések 
költsége viselésével egyetemben, a szükséges nyilatkozatok megtételére a 
közgyűlés felhatalmazza a polgármestert;  
g.) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése 
alapján a pályázat tárgyát képező ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog 
illeti meg,  a szerződés azt követő napon lép hatályba, hogy az ingatlanra 
elővásárlásra jogosultak lemondanak elővásárlási jogukról, vagy a nyilatkozattételi 
határidő lejár; 
h.) az ingatlan tulajdoni lapján a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. javára bejegyzett 
magassági korlátozás van érvényben; 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az ajánlat 

elfogadásának minősül a jelen határozat közlését követő 30 napon belüli, az 
ajánlat címzettjei megbízásából eljáró jogi képviselő által készített, jelen határozat 
3.,4.,5. és 6. pontban foglaltakat tartalmazó, ajánlat címzettjei által aláírt 
Adásvételi szerződéstervezet polgármester részére történő megküldése. 

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

közlésére, a 7. pont szerint elkészített és véleményezett adásvételi szerződés, a 
változási vázrajz aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérését követően. Amennyiben a 4. pontban meghatározott 
ajánlat címzettje nem fogadja el az önkormányzat ajánlatát, nem köti meg az 
adásvételi szerződést, vagy a vételárat nem fizeti meg, úgy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatban 
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foglaltak alapján, az 5. pont szerinti ajánlat címzettjével kösse meg az adásvételi 
szerződést. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  -  a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                    követő nyolc napon belül 



30 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
megalkotta a 41/2017. (XII.15.) 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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

782/2017. (XII.14.) határozata 
dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósítására vonatkozó 

döntések meghozataláról, a támogatási szerződés elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával visszavonja 

654/2017. (X.19.) határozatát. 
 
2. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a 

dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztés (továbbiakban: fejlesztés) 2017. évi 
forrását 2000,0 millió. Ft (2017. évi forrás) keretösszegben határozta meg. 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
alapján a fejlesztésre 2000,0 millió forint (2018. évi forrás) keretösszeget irányzott 
elő. Magyarország Kormánya a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási 
megvalósítási programjáról szóló 1612/2017. (IX.5.) Korm. határozatával 
egyetértett a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási programjával és 
koncepciójával, amely szerint a Beruházás 5994,05 millió forint összegű 
költségvetési forrásból valósul meg a 2017-2019. években, így a 2019. évben a 
fejlesztésre 1994,05 millió forint rendelkezésre állásáról döntött. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja azt a 

célt, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2. pontban szereplő 
keretösszegű támogatásban részesüljön a „dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 
beruházás megvalósítása” érdekében.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a 

határozat mellékletében szereplő támogatási szerződést és annak feltételeit. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási szerződés tervezet aláírására és utasítja, hogy gondoskodjon a 
követelés nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - határozat közlésére: 2017. december 20. 
      - a szerződés megkötésére: 2018. január 31. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2017. évi 

költségvetés módosítása során az 1.993.024.000,-Ft- tranzakciós illetékkel 
csökkentett- összeget, valamint a 2018-2019. évi költségvetés tervezésénél a 2. 
pont szerint összeget vegye figyelembe. 



32 
 

  
 Felelős: - a költségvetés módosításáért:  

        a jegyző 
    - a költségvetés módosításában 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 a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
783/2017. (XII.14.) határozata 

a Vasmű u. 41. Kft.-vel megkötött Megbízási Szerződés módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 534/2017. (VIII.03.) határozata 

szerint a Vasmű u. 41. irodaház Kft.-vel megkötött, Kilátó kialakítása tárgyú 
megbízási szerződés a jelen határozat melléklete szerint módosul, mely szerint a 
megbízási díj bruttó 6.281.508,- Ft-ra nő. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. 

pontban megnevezett megbízási szerződést módosító szerződés aláírására. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a szerződés megkötésére: 2017. december 29-ig 
                 - a határozat közlésére: 2017. december 20-ig 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

784/2017. (XII.14.) határozata 
a Kilátó megvalósítása érdekében forrástöbblet-igény biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 534/2017. (VIII.03.) határozatával 

döntött arról, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Kilátó 
kialakítása” c. projektet saját költségvetése terhére bonyolítsa le és a határozat 4. 
pontjában 41 000 e Ft előirányzatot biztosított Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetése 23.3 TOP Programok dologi kiadások 
során. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Kilátó projekt 

többletforrás igény biztosítása érdekében a 2017. évről áthúzódó fedezetet is 
figyelembe véve összesen br. 85.854.379,-Ft forrás keretet biztosít a DMJV 
Önkormányzata 2018. évi költségvetésben, a 7.a melléklet Városfejlesztés-
rendezés feladat alcím, 34. Felső Duna-parti kilátó kialakítása projekt során. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 2. pontban 

foglalt kötelezettség nyilvántartásba vételéről, utasítja továbbá a jegyzőt, hogy a 
kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe. 

 
Felelős: - kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
           a polgármestert 
         - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
           a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
         - a költségvetés tervezéséért: 
           a jegyző 
         - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
           a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a 2018. évi költségvetés előkészítés időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

785/2017. (XII.14.) határozata 
 a TOP-6.1.4-16 pályázati felhívás keretében megvalósítandó „Látogatóközpont 

kialakítás a Mondbach-kúria épületében” és „Múzeum az egykori malom 
épületében” elnevezésű beruházások előkészítésével kapcsolatos feladatok 

a DVG Zrt. részére történő átadására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. 

gondoskodjon a TOP-6.1.4-16 pályázati felhívás keretében a „Látogatóközpont 
kialakítás a Mondbach-kúria épületében” és „Múzeum az egykori malom 
épületében” elnevezésű beruházások előkészítésével kapcsolatos engedélyes és 
kiviteli tervek elkészítéséről a határozat mellékleteként szereplő szerződéstervezet 
szerint, 63.600.000, Ft, + ÁFA, összesen bruttó 80.772.000,- Ft, azaz 
nyolcvanmillió-hétszázhetvenkettőezer forint vállalkozási díjért, melyből a 2017. 
évi költségvetés terhére 16.154.400,- Ft előleg összege és a 2018. évi 
költségvetés terhére 64.617.600,- Ft összeg kerül elszámolásra. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 1. 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő: - a tervezés megindítására: 2017. december 29. 

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

kötelezettségvállalás összegét a DMJV Önkormányzata 2017. évi 6/2017.(II.17.) 
költségvetésről szóló rendelete 5b mellékletében szereplő 2018. évi tartalék sorról 
a 2017. XII.31-i lejáratú kezesség fedezet lejártát is figyelembe véve 
átcsoportosítással megelőlegezi úgy, hogy a támogatási összeg kiutalását 
követően a tartalék forrás visszarendezésére kerül sor. Az átcsoportosított forrás 
előirányzatát a költségvetési rendelet 7.a melléklet 23. Pályázati és egyéb 
támogatással megvalósuló projektek kiadásai alcím alatt létrehozott új soron, 
„TOP-6.1.4-16 ” elnevezéssel szerepelteti. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
           a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2017. december 29.  
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évben a jelen határozat 
mellékletét képező szerződés szerinti előleg: bruttó 16.154.400,- Ft összeg 
kiegyenlítéséhez felhatalmazza a polgármestert a magyar államkötvény 
visszavételére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
           a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet 
módosításakor, illetve a 2018. évi költségvetés összeállításánál vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
           a jegyző 
              - a kötelezettségvállalásban történő 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 15 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

786/2017. (XII.14.) határozata 
a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését 

szolgáló közlekedésfejlesztés” c. projekt vonatkozásában megkötött Tervezési 
Szerződés 2. sz. módosításáról (részteljesítési határidők módosítása) 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és 
munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” c. projekt 
vonatkozásában megkötött Tervezési Szerződés szerinti egyes részteljesítési 
határidőket – a végteljesítési határidő módosítása nélkül – módosítsa. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képző 2. sz. szerződésmódosítás aláírására. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: a szerződés megkötésére: 2017. december 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

787/2017. (XII.14.) határozata 
a TOP-6.9.2-16 “Helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázaton való 

részvételről és konzorciumi megállapodás aláírásáról  
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson 
be a TOP-6.9.2-16 “Helyi identitás és kohézió erősítése” címmel megjelent 
pályázati felhíváson Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált 
Területi Programjának 2.0-1. módosítással dokumentumban (továbbiakban: ITP) 
foglaltaknak megfelelően. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást 
kössön Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft-vel és DV N 
Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt-vel a támogatási kérelem benyújtása, 
valamint a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a projekt megvalósítása 
érdekében. 

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

hogy a 2. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodást, 
valamint a támogatási kérelem benyújtásához, illetve a projekt előkészítéséhez 
szükséges dokumentumokat aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
             a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
              - a határozat közléséért: 
            a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2018. január 26. 

    
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt előkészítési költségei 
vonatkozásában legfeljebb 12 millió Ft előfinanszírozást biztosítson Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére. 

 
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a 4. pontban 

szereplő feladat végrehajtásához szükséges önkormányzati forrást a 2018. évi 
költségvetési rendeletében biztosítsa. 
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6.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 
5. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés tervadatai 
alapján a költségvetési rendeletbe építse be, valamint utasítja a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

   
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
             a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
              - a költségvetés tervezéséért: 
                 a jegyző 
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 

 
7.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást tegyen 
közzé a projekt megalapozó dokumentumának, stratégiai dokumentumának és 
az ezekhez kapcsolódó egyéb dokumentumok elkészíttetésére. 

 
8.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4. pontban meghatározott 

ajánlattételi felhívásra az alábbi gazdasági szereplőket hívja meg: 
 
 Aera MHC Kft. 
 1056 Budapest, Váci utca 65. tető 8. 
 Németh Bálint ügyvezető igazgatója 
 
 Asesor Consulting Kft. 
 1024 Budapest, Ezredes utca 13. 
 Fábián-Seremetyev Márk ügyvezető igazgatója 
 
 HM Event Kft. 
 5000 Szolnok, Mártírok útja 15-17. 
 Kovács Ákos ügyvezető igazgató 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
             a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
              - a határozat közléséért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: 2017. december 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

788/2017. (XII.14.) határozata 
a TOP-6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázatok 

keretében a SECAP megvalósításához szükséges Polgármesterek 
Szövetségéhez csatlakozás dokumentumainak véleményezéséről  

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával támogatja, hogy 

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozzon a Covenant of 
Mayors for Climate & Energy szervezethez (Polgármesterek Klíma- és 
Energiaügyi Szövetsége, továbbiakban: Polgármesterek Szövetsége) a TOP-
6.5.1-15 számon regisztrált “Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
című pályázatokkal kapcsolatban elkészítendő Fenntartható Energia- és 
Klímaakcióterv (ún. SECAP) elkészítése érdekében. 

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

hogy a határozat mellékletét képező a Polgármesterek Szövetsége által 
megadott aláírólapot, mint a Polgármesterek Szövetsége csatlakozási 
dokumentumát írja alá és a jelen határozattal együtt küldje meg a Fenntartható 
Energia- és Klímaakcióterv (SECAP) elkészítésével megbízott LARINEA Kft. 
részére további ügyintézés céljából. 

 
Felelős: - a Polgármesterek Szövetsége csatlakozási dokumentum aláírásáért, a 
                határozat megküldéséért és végrehajtásáért:  
             a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a Polgármesterek Szövetsége csatlakozási dokumentum 
                  aláírására:  
               2017. december 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta Endre) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

789/2017. (XII.14.) határozata 
a TOP-6.5.1-15 Dunaújvárosi Óvoda épületenergetikai fejlesztése projekt 
megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 

2. sz. módosításának aláírásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a a 
TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00004 számon regisztrált “Dunaújvárosi Óvoda 
épületenergetikai fejlesztése” projekt megvalósítására vonatkozó Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás 2.számú módosítását (határozat mellékletét 
képezi), a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által igényelhető 
előleg változása, valamint és a Konzorciumi Tagok által vállalt feladatok és 
azokra jutó elszámolható költségek és támogatások összegének pontosítása 
miatt. 

 
2.) Az 1. pontban meghatározott célhoz szükséges 26.414.396,- Ft összegű előleg 

emelésre a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017. (II.17.) rendelet 7.a 
melléklet 23.9. „TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai felújítása Óvoda” 
előirányzat sorra történő átcsoportosítás útján az 5.b melléklet „Pályázati önerő 
tartalék” sor terhére forrást biztosít. 

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

hogy a határozat mellékletét képező TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00004 számon 
regisztrált “Dunaújvárosi Óvoda épületenergetikai fejlesztése” projekt 
megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. 
számú módosítást írja alá és a jelen határozattal együtt küldje meg a Vasmű u. 
41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatójának. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért, a határozat megküldéséért és 
                végrehajtásáért:  
             a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. sz. módosítás 
                  aláírására: 2017. december 29. 

      
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a 

költségvetés 2. pont szerinti kihatását a soron következő rendeletmódosításban 
szerepeltesse. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
             a jegyző 

                    - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért: 
                      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

790/2017. (XII.14.) határozata  
műszaki üzemeltetési szerződés módosítására 

az Október 23. téren lévő játszótér és sportpálya vonatkozásában 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a KDOP-
3.1.1/D1-12-k-2012-0001 „A Városháza és környezetének funkcióbővítő 
revitalizációja” c. projektben szereplő többfunkciós játszótér és sportpálya 
üzemeltetését a projekt fenntartási időszakában, az üzemeltetési feladatok 
vonatkozásában kötött üzemeltetési szerződés alapján továbbra is a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat lássa el.   
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-0001 „A Városháza és környezetének 
funkcióbővítő revitalizációja” c. projektben szereplő többfunkciós játszótér és 
sportpálya üzemeltetési szerződés 4. sz. módosító szerződését aláírja.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2. 

pontban megnevezett 4. sz. módosító üzemeltetési szerződés a 2018. évre 
vonatkozó előrevetített éves üzemeltetési díjat 10.572.332,- Ft-ban, azaz 
tízmillió-ötszázhetvenkettőezer-háromszázharminckettő forintban (alanyi 
adómentes összeg) határozza meg, mely költséget Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata biztosítja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. 
pontban megnevezett költségeket a 2018. évi költségvetés tervezésekor 
vegye figyelembe. 

 
 Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 
  a jegyző 

 - a költségvetés módosításának előkészítésében való  
                           közreműködésért: 
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
  a vagyonkezelési osztály vezetője  
  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
 Határidő:  a 2018. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2. 
pontban megnevezett szerződés értelmében a szerződés tárgyévében 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata egyeztetést 
kezdeményezzen a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal a tárgyévet követő év 
előrevetített éves díjának meghatározására, majd azt követően a szerződés 
szükség szerinti módosítását terjessze a Közgyűlés elé.  
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 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                          a polgármester 

- a határozatban való közreműködésért  
 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  2018. november 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Szabó Zsolt) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

791/2017. (XII.14.) határozata 
a Modern Város Program előkészítési feladatai során felmerült 

többletköltségek rendezésére 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú város önkormányzata a 765/2016. (XII.01.) 
határozatának 1. pontjában kinyilvánította, hogy a Modern Városok Program 
előkészítési feladatainak utólagos pénzügyi rendezésére megállapodást kíván 
kötni a DVG Zrt.-vel. A megállapodás mellékleteként megfogalmazott, feladatokat 
teljesítettnek és elfogadottnak tekinti, 7.862.993.- Ft+ÁFA (bruttó 9.986.000.- Ft) 
azaz bruttó kilencmillió-kilencszáznyolcvan-hatezer forint összegben. 
A határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlése a 765/2016.(XII.01.) határozatának 

2. pontját a következők szerint módosítja: 
Az 1. pontban rögzített kötelezettségvállalás teljesítésére a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város 2017. évi költségvetésének 5/b melléklet 25.7 pályázati tevékenység, 
felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési feladat) 
során biztosít fedezetet. 

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

hogy a határozat mellékletét képező módosító megállapodást 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: 2017. december 22. 
 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata utasítja a jegyzőt, hogy az 1.) 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosításánál vegye figyelembe. 
 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
          a jegyző 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
  Határidő:  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                       időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
792/2017. (XII.14.) határozata 

a KEHOP-3.1.2 „A biológiailag lebomló hulladék eltérítése 
a hulladéklerakóktól” című pályázaton való részvételről és 

a kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet 
nyújtson be a KEHOP-3.1.2 „A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a 
hulladéklerakóktól” c. pályázati felhívásra, valamint elhatározza a kapcsolódó 
pályázati projekt végrehajtását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást 
kössön az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Társasággal 
az 1.) pontban megjelölt pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem 
benyújtása, valamint a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a projekt 
megvalósítása érdekében. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

az 1. pontban megjelölt pályázati felhívásban, a pályázati útmutatókban 
meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi 
megállapodást és kérelem benyújtásához és a projekt előkészítéséhez 
szükséges dokumentumokat aláírja, valamint a projekt megvalósításához 
szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
        - a határozat közléséért: 
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:   A pályázat benyújtására: 2019. május 5., de legkésőbb a 
                  mindenkor érvényes pályázati felhívásban megjelölt határidő. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Izsák Máté, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

793/2017. (XII.14.) számú határozata 
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

 
„1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét 
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés alatt 
szereplő Lórév község Önkormányzata, Makád község Önkormányzata, 
Szigetbecse község Önkormányzata, és Ócsa Város Önkormányzata,  
2. A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV/5. ponttal egészül ki a következők 
szerint:  

Az e fejezet egységes hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését érintő 
rendelkezései, kiemelve a IV/3.- IV/3.1.-IV/3.2.-IV/4. pontok alatt részletezett 
szilárdhulladék-gazdálkodási közfeladatok ellátására vonatkozó feladat- és 
hatáskörök átruházásáról szóló rendelkezéseket, nem vonatkoznak és nem 
alkalmazandók a Duna-Tisza közében elhelyezkedő tagönkormányzatokra. A 
Duna-Tisza közében elhelyezkedő tagönkormányzatok a következők: Akasztó 
Község Önkormányzata, Apaj Község Önkormányzata, Áporka Község 
Önkormányzata, Apostag Község Önkormányzata, Bugyi Nagyközség 
Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, Dunaegyháza Község 
Önkormányzata, Dunatetétlen Község Önkormányzata, Dunavecse Város 
Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, Kunpeszér 
Község Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata, Majosháza 
Község Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Szalkszentmárton 
Község Önkormányzata, Szigetcsép Község Önkormányzata, 
Szigetszentmárton Község Önkormányzata, Szigetújfalu Község 
Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata, Tass Község 
Önkormányzata.  

3. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontja a következők szerint módosul: 
a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás, 
önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 35.§ (1) bekezdésében 
megállapított rendeletalkotási tárgykörben, 

4. A Társulási Megállapodás IV/3.2. d) pontja a következők szerint módosul: 
részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program 
környezetvédelmi igazgatási szerv által történő készítésében, a 
rendelkezésére álló adatokat, információkat megadja, 
 

5. A Társulási Megállapodás IV/3.2. e) pontja hatályát veszti.” 
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2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. mellékletében 
foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét. 

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

Társulási Tanács elnökét a határozat kivonatának megküldésével a közgyűlés 
döntéséről értesítse. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2018. január 5. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Izsák Máté, 
Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

794/2017. (XII.14.) határozata 
az ELENA  megújuló energiaforrásból származó termelési kapacitások kiépítése 
projektben  történő részvételhez szükséges Application elfogadásáról valamint a 

Konzorciumi szerződés módosítás aláírásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az 
ELENA pályázat megvalósítására a 2016. október 20-án aláírt konzorciumi 
megállapodás, a határozati javaslat melléklete szerinti módosítását, elfogadja, hogy a 
Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. konzorciumi tagként belépjen a 
konzorciumba és felhatalmazza a Polgármestert a konzorciumi megállapodás 
módosításának aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                            a polgármester 
                          - a határozatban való közreműködésért: 
                            a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  

Határidő: a konzorciumi megállapodás módosításának aláírására:  
                 2017. december 15. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta, és 
elfogadja az ELENA 90%-os vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó pályázatot 
(Application) az előterjesztés szerinti tartalommal, és jóváhagyja, valamint 
felhatalmazza Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát a pályázat (Application) 
Európai Beruházási Bank számára történő benyújtására az ELENA támogatás 
megszerzése érdekében a 2016. október 20-án aláírt konzorciumi megállapodás 
alapján. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget 
vállal az ELENA pályázat megvalósítására 2016. október 20-án aláírt konzorciumi 
megállapodás alapján, hogy az ELENA támogatási időszakban a 
projektmenedzsment végrehajtásért felelős egységbe delegált 1 fő menedzser bérét 
a 36 hónapos megvalósítási időszakban folyamatosan biztosítja ez az összeg 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának az ELENA pályázat során 
teljesítendő saját támogatás hozzájárulásának (a konzorciumi megállapodásban 
önerőként megjelölt rész) teljes mértéke. 

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

közlésére. 
 

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

Határidő: a határozat küldésére: 2017. december 15. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
795/2017. (XII.14.) határozata 

önkormányzati intézmények (HEC, konyhák) felújítási munkáiról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az önkormányzati 
intézmények felújítási munkáit bruttó 16.125.193,- 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 7.a. 
mellékletében szereplő 1/6 József Attila Könyvtár beruházási feladata 
(3.000.000,- Ft), 7.b. mellékletében szereplő 1/1 Vasmű út-Korányi S. u. átjáró 
homlokzat helyreállítása (1.928.344,- Ft) 13/2 Sportpályák felújítása (3.780.000,- 
Ft), 13/3 Fabó Éva Sportuszoda 2014. évi felújítási munkái áthúzódó (5.260.000,- 
Ft) sorából átcsoportosított összeg biztosítja, mely összeg a rendelet 7.b. 
melléklet „Városfejlesztés- és rendezés” cím alatt „Hajléktalan Ellátó Centrum 
kazáncsere” elnevezésű új soron kerül rögzítésre, valamint a. rendelet 7.b. 
mellékletében szereplő 1/9 Önkormányzati tulajdonú konyhák felújítási feladatai 
(2.000.000,- Ft) és 1/17 Kulturális intézmények felújítási feladatai (156.849,- Ft) 
sorain jóváhagyott keretösszeg biztosítja. 

     
 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. december 22. 
 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetési rendelet 
előkészítésekor áthúzódó kötelezettségvállalásként vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 

  
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

                      a jegyző 
       - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                      közreműködésért: 
                      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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      - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
Határidő: - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja                  
             -  kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. december 22. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 
2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Izsák Máté), távol lévő 1 fő 
(Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

796/2017. (XII.14.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

közbeszerzési tervének 4. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2017. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervének 4. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli az önkormányzat 2017. 

évre vonatkozó közbeszerzési terve 4. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervének az önkormányzat honlapján 
történő közzétételét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                      a polgármester 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a közbeszerzési ügyintéző 
Határidő:   a közzétételre 2017. december 20. 

                       a közzététel időtartama a 2017. évre vonatkozó közbeszerzési 
                                           terv honlapon történő közzétételének időpontjáig tart. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Barta 
Endre, Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté), távol lévő 1 
fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
797/2017. (XII.14.) határozata 

Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közbeszerzési szabályzata 
II. számú módosításának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
Közbeszerzési Szabályzata II. számú módosítását 2017. december 15-ei hatállyal e 
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester  
Határidő: 2017. december 15. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Barta 
Endre, Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté), távol lévő 1 
fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
798/2017. (XII.14.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 19/2017. (I.19.) határozatával 

elfogadott Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési 
szabályzatát (továbbiakban szabályzat) az alábbiak szerint módosítja: 

1.1 A szabályzat „A Szabályzat tárgyi hatálya (a közbeszerzés tárgya)” alcím 
harmadik bekezdése   
helyébe a következő szövegrész kerül: 
”Jelen szabályzat hatálya nem terjed ki a Magyarország központi költségvetéséről 
szóló törvény által meghatározott közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések, a 
Kbt.-ben nevesített közbeszerzések alóli kivételek kategóriájába tartozó 
beszerzések lebonyolítására, valamint a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által 
Dunaújváros MJV Önkormányzata nevében és helyett eljárva lebonyolított 
közbeszerzési eljárásokra.  

1.2. A szabályzat „Általános rendelkezések” 4.1. Döntéshozó, b.) pontjából a b.c.) 
alpontja hatályát veszti.   

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

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot aláírja. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  

    - a határozat egységes szerkezetbe foglalásáért: 
                 a közbeszerzési ügyintézők 
               - a szabályzatnak a hivatal belső hálózatára történő feltöltéséért: 
                 a belső kontroll felelős 
Határidő: 2017. december 29. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

799/2017. (XII.14.) határozata 
 „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének 2018. évi bővítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 

elfogadásáról, az eljárás megindításáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújváros térfelügyeleti 
kamerarendszerének 2018. évi bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárásra a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) 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: ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.  

Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 51. B. ép. 
e-mail: erando@erando.hu 
 

b) Név: NEOKONT Kft. 
Székhely:  1149 Budapest, Nagy Lajos Király útja 210/A. 1. em. 9. 
e-mail: info@neokont.hu 

 
c) Név: NBB Vagyonvédelmi Kft. 

Székhely: 1181 Budapest, Darányi I. u. 12. 
e-mail: info@nbbkft.hu 

 
2.) A 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás 2018. évben megvalósuló 

árubeszerzés nettó 26.000.000,- Ft + Áfa, mindösszesen bruttó 33.020.000,- Ft 
fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
rendelete 7.a mellékletének 8/2. „Térfelügyeleti rendszer bővítése 13 db” során 
rendelkezésre áll. 
 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetési rendelet 
elkészítése során vegye figyelembe vegye.   

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                                  a jegyző 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                                  a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
Határidő:  - a 2018. évi költségvetési rendelet elkészítése 
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4.) 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. december 29. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

800/2017. (XII.14.) határozata 
„Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni 

védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás 
és közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról, az eljárás megindításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújváros közterületein 

rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátása” tárgyú 
közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. 
§ (1) 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: Tritoxin Kft.  

Székhely: 2400 Dunaújváros, Ady E. u. 1. 
e-mail: tritoxinoffice@freemail.hu  

 
b) Név: Roxin Group Kft. 

Székhely: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 19.  
e-mail: office@roxin.hu  

 
c) Név: Bio-M Bt. 

Székhely: 2457 Adony, József A. u. 7. 
e-mail: biombt45@freemail.hu  

 
2. A 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás 2018-2019. évben megvalósuló 

szolgáltatás megrendelés becsült értéken nettó 45.000.000,- Ft + Áfa, 
mindösszesen bruttó 57.150.000,- Ft fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018-2019. évi költségvetésének tervezésekor az 5. melléklet 4. 
sor Környezet-egészségügy feladatsor 3. dologi kiadások során figyelembe veszi, 
és jelen határozattal kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás 
igénybevételéhez szükséges fedezetet biztosítja. 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2018-2019. évi költségvetési rendelet elkészítése 
során vegye figyelembe.   
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                                  a jegyző 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                                  a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 

Határidő:  - a 2018. évi költségvetési rendelet elkészítése 
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4. 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. december 29. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 4 fő 
(Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Nagy Zoltánné, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
801/2017. (XII.14.) határozata 

„Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2018. évre” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról. 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 668/2017. (X.19.) határozatával 

támogatta a „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2018. évre” tárgyban a 
2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás keretében 
történő közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően megállapítja, hogy ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 
Budapest, Váci út 72-74.) a nyilatkozattételi határidőig akként nyilatkozott, hogy 
nem kívánja ajánlatát fenntartani. Az előbbiek alapján, valamint a Kbt. 70. § (2) 
bekezdésében foglaltak figyelembevételével a Közgyűlés – az ajánlat fenn nem 
tartására tekintettel – az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, 
Váci út 72-74.) ajánlatát az eljárás további részében az értékelés során figyelmen 
kívül hagyta. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően megállapítja, hogy az E. ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság (1134 Budapest, Váci út 17.) ajánlattevő által benyújtott ajánlata a Kbt. 
69.§ (2) bekezdésében foglaltak vizsgálata alapján megfelelő. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően megállapítja, hogy az MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 
207-209.) ajánlattevő által benyújtott ajánlata a Kbt. 69.§ (2) bekezdésében 
foglaltak vizsgálata alapján megfelelő. 
 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően megállapítja, hogy a CYEB Energiakereskedő Kft. (2000 Szentendre, 
Szmolnyica sétány 6/5) által benyújtott ajánlata a Kbt. 69.§ (2) bekezdésében 
foglaltak vizsgálata alapján megfelelő. 
 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően megállapítja, hogy az E. ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság (1134 Budapest, Váci út 17.) Ajánlatához önként csatolásra kerültek a 
kizáró okok és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az 
alátámasztó dokumentumok.  
 

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően megállapítja, hogy E. ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság (1134 Budapest, Váci út 17.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat 
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érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére. Az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi 
felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – 
foglaltaknak. 

 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően megállapítja, hogy közbeszerzési eljárás eredményes a szerződés 
megköthető az E. ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 
Budapest, Váci út 17.) ajánlatevővel, tekintettel arra, hogy ő tette a legkedvezőbb 
érvényes ajánlatot. 
 

9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt közbeszerzési 
eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a E. ON Energiakereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Váci út 17.), mint a legkedvezőbb 
érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és 
felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására. A nyertes 
ajánlat összege nettó 13,51,- Ft/kWh + Áfa. 

 
10. Az 9.) pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezetet Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 5. melléklet 2. 
„Városüzemeltetés” bekezdés, „Közvilágítás áramdíj” során biztosítja. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:    a szerződés aláírására 2018. január 26. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

802/2017. (XII.14.) határozata 
a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzési 

eljárás indításáról szóló 490/2017. (VI.27) közgyűlési határozat módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 490/2017. (VI.27.) 
határozatának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
A beruházás becsült értékének fedezetéből a 2018. évben felmerülő 
kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2017. (II.17.) rendelet 5/b mellékletének 25.3 Viziközmű felújítási alap 2015. 
évi feladatsorról 18 050 000 Ft, az 5/2 melléklet 25.4. Viziközmű felújítási alap 
2016. évi feladatsorról 20 410 000,- Ft, a 5/b melléklet 25.5 Viziközmű 
felújítási alap 2017. évi feladatsorról 42 570 000,- Ft, a 7/b melléklet 3.2. Völgy 
sor felszíni csapadékvíz elvezetésének munkái feladatsorról 15 000 000,- Ft 
valamint a 7/b 3.1. Mikszáth K. u. támfal felújítása feladatsorról 8 457 006 Ft a 
7/b mellékletének 5. Viziközmű szolgáltatás/Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési Osztály/3. Szennyvíztisztító telep, Szent I. úti átemelő 
felújítása elnevezésű feladatsorra történő átcsoportosítással összesen 
104.487.006,- Ft összegben biztosított. 
 

2. Dunaújváros MJV Közgyűlése tájékoztatja a DSZSZ Kft. vezetőjét, hogy a 1. 
pontban szereplő szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai tárgyú felújítás 
finanszírozása során a vagyonbérleti szerződés szerinti, a bérleti díj 
bevételből elkülönítendő felújítási alapot a bevétel teljesülését megelőzően 
megelőlegezi és felhasználja a tárgybani felújításhoz a következők 2015. év: 
18.050.000 Ft, 2016. év: 20.410.000 Ft, 2017. év: 42.570.000 Ft összegben. 
 
Felelős: - a határozat DSZSZ Kft. felé való továbbításért: 

      a vagyonkezelési osztály vezetője 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban 
foglalt kötelezettségvállalásból megelőlegezi a DSZSZ Kft.-nek a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak 
végrehajtásáról szóló 6/2017. (II.17.) rendelet 5/b mellékletének 25.3 
Viziközmű felújítási alap 2015. évi feladatsorról 18 050 000 Ft, az 5/2 melléklet 
25.4. Viziközmű felújítási alap 2016. évi feladatsorról 20 410 000,- Ft, a 5/b 
melléklet 25.5 Viziközmű felújítási alap 2017. évi feladatsorról 42 570 000,- Ft, 
összesen 81.030.000,- Ft-ot.  
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 1. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosításánál vegye figyelembe.    
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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  
 

5. Dunaújváros MJV Közgyűlésének 490/2017. (VI.27) határozata további pontjai 
változatlanok maradnak. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

803/2017. (XII.14.) határozata 
Dunaújváros Apáczai Csere János út melletti sétány 

megvilágítás kiépítésének kivitelezésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlése az Apáczai Csere János út melletti 
sétány megvilágítás kiépítésének kivitelezésére - a meglévő tervek alapján - 
Vállalkozási Szerződést kíván kötni a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel, 
(2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.), bruttó 2.987.056,- Ft, azaz bruttó 
kétmillió-kilencszáznyolcvanhétezer-ötvenhat forint összeg felhasználásával. 

 
2. Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalások fedezetét a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 
5.b. melléklet „Nem nevesített Városüzemeltetési és Városfejlesztési tartalék” 
sor terhére 2.987.056,- Ft összeg erejéig biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 1. pontjaiban rögzített feladat vonatkozásában jelen 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 osztályvezetője 

Határidő: 2017. december 29.  
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy jelen 
határozatban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetési rendelet 
előkészítésekor áthúzódó kötelezettségvállalásként 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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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

804/2017. (XII.14.) határozata  
a Dunanett Nkft. részére 100.000.000,- Ft-os hitelkerethez 

kezesség vállalására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi CXCIV. tv. 

(Magyarország gazdasági stabilitásáról) 10. §. (3) bekezdés b) és d) pontja szerint 
készfizető kezességet vállal a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló Dunanett 
Nkft. által a K & H Bank Zrt.-től felveendő naptári éven belül lejáró, adósságot 
keletkeztető ügyletének szerződésszerű teljesítésére azzal, hogy 
kezességvállalási díjra nem tart igényt. Magyarország gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (3) bekezdése d.) pontja alapján a 
hitelfelvételhez és a kezességvállaláshoz a Kormány előzetes hozzájárulása nem 
szükséges. 

 
A Dunanett Nkft. által 2018. évben felveendő naptári éven belül lejáró futamidejű 
adósságot keletkeztető ügylet összege 100.000.000,- Ft, lejárata a naptári év 
decemberének utolsó munkanapja. 
Dunaújváros Megyei Jogú város Közgyűlése a készfizető kezességvállalás 
esetleges teljesítéséhez szükséges fedezetet saját költségvetése terhére 2018. 
évben betervezi, egyben felhatalmazza a polgármestert a készfizető kezességi 
szerződés aláírására, és az ahhoz szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást készfizető kezesség megnevezéssel a 2018. 
évi költségvetés tervezésekor, valamint a további években a kezességvállalás 
időtartama alatt vegye figyelembe. 

  
    Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                    a polgármester 
                  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási igazgatóság vezetője 
                  - a költségvetés módosításáért: 
               a jegyző 
                  - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
           a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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   a pénzügyi bizottság elnöke 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                   - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     Határidő: 2018. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

805/2017. (XII.14.) határozata 
2018. január-március hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és 

kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. számú mellékletét 
képező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási keretszerződést, bruttó 
22.122.509,- Ft összegben megköti a Dunanett Nonprofit Kft.-vel. 

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

közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására bruttó 22.122.509,- Ft-ot 
hagy jóvá, mely kötelezettségvállalás fedezetét a 2018. évi költségvetésben 
biztosítja. 

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

a Dunanett Nonprofit Kft.-vel az 1. pontban jóváhagyott keretszerződést írja alá.  
  

Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2017. december 29. 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a jegyző 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

806/2017. (XII.14.) határozata 
a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási szerződés /2018.január-március/ megkötéséről 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási területén 

végzett közfeladatok 2018. január-március hónapban történő ellátására bruttó 
215.829.697,- Ft összegben a DVG Zrt.-vel a határozat mellékletét képező 
szolgáltatási keretszerződést köt. 

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

közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 215.829.697,-Ft-ot hagy 
jóvá, mely kötelezettségvállalás fedezetét a 2018. évi költségvetésben biztosítja. 

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

hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal a 2018. január-március hónapra szóló, a határozat 
mellékletét képező szolgáltatási keretszerződést aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2017. december 29. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés tervezése során 
vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
807/2017. (XII.14.) határozata 

Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 
vonatkozó szolgáltatási szerződés /2017. április-december hónap/ 

4. számú módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zártkörű Részvénytársaság által 2017. március 31-én megkötött, a 2017. április-
december hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés 4. számú módosítását a 
III., XIV., soron szereplő előirányzatok emelését jóváhagyja. 

 
2. Az 1. pontban szereplő III. – (Hó és síkosság-mentesítés) sort érintő 15.000.000 

Ft-tal történő emeléshez a fedezet Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2017.(II.17.) rendelet 5 mellékletének 2. Városüzemeltetés/dologi kiadások 
sorról átcsoportosítás útján biztosítja.  

 
3. Az 1. pontban szereplő XIV. (út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása) 

sort érintő 25.000.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló 6/2017. (II.17.) rendelet 5. mellékletének 2. Városüzemeltetés/dologi 
kiadások sorról 15.000.000 Ft, a 7/a melléklet 1. Városfejlesztés és- rendezés, 13. 
„Vasmű út forgalomrendjének felülvizsgálata” elnevezésű feladatsorról 3.000.000 
Ft, a 7/a melléklet 1. Városfejlesztés és- rendezés, 15. „Útirány előjelző táblák 
aktualizálása” elnevezésű feladatsorról 2.600.000 Ft, 7/b melléklet 2. 
Városüzemeltetés, 12. „Partvédmű területén lévő járdák javítása” elnevezésű 
sorról 2.900.000 Ft-ot, 7/b melléklet 1. Városfejlesztés és- rendezés, 11. 
„Buszöblök felújítása” elnevezésű feladatsorról 1.500.000 Ft-ot átcsoportosítás 
útján biztosítja. 

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

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 
2017. április-december hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 4. sz. 
módosítását aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért:  
                 a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Határidő: 2017. december 29. 
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. - 3. 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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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

808/2017. (XII.14.) határozata 
a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat működési költségei biztosítására 

vonatkozó (2018. január – december hónap) megállapodás megkötésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a határozat 
mellékletében foglaltak szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat között a 2018. I-XII. havi működési 
költségei biztosításáról szóló megállapodást. A működési költség 2018. január 1. - 
2018. december 31. közötti időszakra vonatkozó összege bruttó 6.724.000,- Ft, 
mely fedezete a 2018.évi költségvetési rendelet 5. melléklet 3 Vízgazdálkodás és 
Vízkárelhárítás 3-as dologi kiadás során kerül betervezésre. 

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

pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetés tervezésekor vegye 
figyelembe, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozat alapján 
intézkedjen a kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatok elvégzésére.  

 
Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 
           a jegyző 
        - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 

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

az 1. pont figyelembevételével előkészített, jelen határozat mellékletét képező a 
Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal 2018. I-XII. havi működési költség 
biztosításáról szóló megállapodást aláírja, 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 vezetője 
          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2018. január 12. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

809/2017. (XII.14.) határozata 
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és a gazdasági szervezettel nem 
rendelkező önkormányzati intézmények gazdasági feladatainak ellátására 

vonatkozó munkamegosztási megállapodás módosításának jóváhagyásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte, és jóváhagyja a 
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és a gazdasági szervezettel nem 
rendelkező Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, Egészségmegőrzési 
Központ, Intercisa Múzeum, József Attila Könyvtár Dunaújváros, valamint 
Útkeresés Segítő Szolgálat által megkötött, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése 400/2015. (VI. 18.) határozatával jóváhagyott munkamegosztási 
megállapodás módosítására vonatkozó munkamegosztási megállapodás 1. 
számú módosítását, melyet a határozat 1-5. melléklete tartalmaz. 

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

pontban megnevezett intézmények által megkötött munkamegosztási 
megállapodás 1. számú módosítását jóváhagyólag írja alá.  

 
  Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                      a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Határidő:       a megállapodások aláírására 2018. január 10. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az 1. pontban megnevezett intézmények vezetői 
részére.  

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

      a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:       a határozat közlésére: 2017. december 22. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
810/2017. (XII.14.) határozata 

az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó 
szakmai egységei 2017. évi működésének törvényességi ellenőrzéséről 

készült megállapításokról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja az 

Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény család- és gyermekjóléti szolgálat, 
valamint család- és gyermekjóléti központ szakmai egységek 2017. évi 
működésének törvényességi ellenőrzés során tett megállapításokat. A 
Közgyűlés megállapítja, hogy a szakmai egységek a 2017. évben a hatályos 
ágazati jogszabályoknak megfelelően működnek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja az 

Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény Családok Átmeneti Otthona szakmai 
egysége 2017. évi működésének törvényességi ellenőrzése során tett 
megállapításokat. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Családok Átmeneti Otthona 
a 2017. évben a hatályos ágazati jogszabályoknak megfelelően működik. 

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

határozatot az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetőjének küldje meg. 
 

Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
          a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. december 27. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
811/2017. (XII.14.) határozata 

az Útkeresés Segítő Szolgálat intézménynél 
végkielégítések kifizetésének finanszírozásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Útkeresés Segítő Szolgálat 

(2400 Dunaújváros, Bartók B. út 6/b.) intézmény 2018. évi finanszírozását a 
hajléktalan ellátást nyújtó szakmai egységek átadásához kapcsolódó 
végkielégítések összegével, 6.214.000.- Ft (5.093.000,- Ft + 1.121.000,- Ft 
munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó) összeggel megemeli. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének tervezése során vegye 
figyelembe. 

 
 Felelős:     - a költségvetés előkészítéséért: 
            a jegyző 
          - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:     a 2018. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Útkeresés Segítő 

Szolgálat intézményvezetőjét, hogy a végkielégítések kifizetését követően a 
teljesítési adatokat az intézmény 2018. évi költségvetésében szerepeltesse.  

 
 Felelős:       az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője, 
 Határidő:     a 2018. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Útkeresés Segítő Szolgálat 

közalkalmazotti létszámát 2018. január 1. napjától 42,15 főben határozza meg az 
alábbiak szerint: 

 

Munkakör megnevezése Létszám 

intézményvezető 1 fő 

általános ügyintéző 1 fő 

családsegítő 11 fő 

esetmenedzser 9 fő 

tanácsadó 4 fő 

szociális asszisztens 6,5 fő 
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gondozó, szakgondozó 2 fő 

családgondozó 4 fő 

takarító 2,25 fő 

éjszakai ügyeletes 1,4 fő 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Útkeresés Segítő 

Szolgálat intézményvezetőjét, hogy a működtetésében lévő hajléktalan ellátást 
nyújtó szakmai egységek átadását követően a közalkalmazotti 
létszámcsökkentéssel érintett munkavállalókhoz kötődő költségvetési 
előirányzatot az önkormányzat részére adja le. 

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                  az Útkeresés Segítő Szolgálat        
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője   
   a humán szolgáltatási osztály vezetője 
   a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
          Határidő:   a 2018. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja 
 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
részére. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester       
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Határidő:  a határozat közlésére: 2017. december 29. 



75 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

812/2017. (XII.14.) határozata 
a Vasmű út 41. Irodaház Kft.-vel – a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Dunaújvárosi Tagintézménye elhelyezésére – kötött helyiségbérleti szerződés 
és az 562/2017. (IX.05.) számú határozat módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye részére ingatlan biztosításáról 
szóló 354/2017.(V.18.) határozatot módosító 562/2017. (IX.05.) határozatot az 
alábbiak szerint módosítja: 

  
 A határozat 1-2. pontja törlésre kerül és helyette DMJV Közgyűlése az alábbi 

határozati pontokat fogadja el:  
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye részére ingatlan biztosításáról 
szóló 354/2017. (V.18.) határozat  
◦ 2. pontjában a „2017. szeptember 1.” szövegrészt „2018. július 1.” 

szövegre módosítja, 
◦ az 1-3. pontok végrehajtásának határidejét – a dokumentumok 

módosítására vonatkozó rendelkezés törlése mellett – az alábbiak szerint 
módosítja: 
Határidő: - a birtokbavételre: 2018. július 1. 

◦ A „4. pontjában a „2017. szeptember 1.” szövegrészt „2018. július 1.” 
szövegre módosítja, valamint a 4. pont végrehajtási határidejét 2018. július 
1. napjára módosítja. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. szeptember 28-án 
megkötött helyiségbérleti szerződés 4. pontjában szereplő bérleti jogviszony 
véghatáridejét 2018. június 30-ra módosítja és felhatalmazza a polgármestert, 
hogy – a jelen határozat mellékletét képező – módosított helyiségbérleti 
szerződés 1. számú módosítását aláírja.” 
 

Felelős:        - a határozat végrehajtásáért:  
                       a polgármester 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a humán szolgáltatási osztály vezetője  
Határidő:      - a bérleti szerződés aláírására: 2017. december 29. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 4. pontjának 

véghatáridejét az alábbiak szerint módosítja: 
 „Határidő: 2018. január 31.” 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:    a határozat közlésére: 2017. december 29. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
813/2017. (XII.14.) határozata 

a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására 
megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés 2. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fészek Gyermekvédő 

Egyesülettel (2030 Érd, Karolina u. 3.) – a gyermekek átmeneti otthona kötelező 
önkormányzati feladat ellátására – 2014. november 25-én megkötött és 2017. 
március 7-én módosított feladatellátási szolgáltatási szerződés 4.7. pontjának a 
módosításához a határozat melléklete szerint hozzájárul. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező 2. számú módosító szerződés aláírására. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 

               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:  2018. január 10. 

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

határozatot küldje meg a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója részére.  
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. december 22.  
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

814/2017. (XII.14.) határozata 
a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény működésének 

törvényességi ellenőrzéséről készült megállapítások elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény működéséről szóló, 2017. november 14-én kelt 
ellenőrzési jelentésbe foglaltakat elfogadja és megállapítja, hogy az intézmény 
a hatályos ágazati jogszabályoknak megfelelően működik. 

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

határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
igazgatójának. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

       a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
          a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Határidő: 2017. december 22. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

815/2017. (XII.14.) határozata 
HELIX Egészségügyi Betéti Társasággal kötött megbízási szerződés 

módosításáról és a 11. számú gyermek háziorvosi körzet ápolói feladatainak 
ellátására Sándor-Varga Erikával megbízási szerződés megkötéséről 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a HELIX Egészségügyi 
Betéti Társaság (képviseli: dr. Tükör Gyula) között 2015. június 23-án létrejött 
megbízási szerződés a jelen határozat 1. melléklete szerinti formában és 
tartalommal módosuljon.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a 11. számú gyermek 

házi-orvosi körzet ápolói feladatainak helyettesítéssel történő ellátására 
vonatkozó – a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező – megbízási szerződést. 
A kötelezettségvállalás fedezetét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 
kapott finanszírozás biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a HELIX Egészségügyi Betéti Társasággal kötött a határozat 1. 
mellékletét képező megbízási szerződés 3. számú módosítását és az egységes 
szerkezetű megbízási szerződést, valamint a határozat 2. mellékletét képező 
Sándor-Varga Erikával kötött megbízási szerződést aláírja és a HELIX 
Egészségügyi Betéti Társaság képviselőjét és Sándor-Varga Erikát a határozat 
megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 

     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Határidő:  2018. január 10. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

és 2. pontban felsorolt megbízási szerződések 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 humán szolgáltatási osztály vezetője 

Határidő:  2018. január 19. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

816/2017. (XII.14.) határozata  
a Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközséggel templomi koncertek tartásáról 

kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára, 
új megállapodás megkötésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felülvizsgálta Dunaújvárosi 

Evangélikus Egyházközséggel templomi koncertek tartásáról kötött 
Együttműködési megállapodást, a felülvizsgálat eredményeként a jelen 
határozat mellékletét képező új Együttműködési megállapodást köti meg, 
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

       a polgármester  
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a humán szolgáltatási osztály vezetője  

Határidő:  2017. december 28. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése előzetes kötelezettséget vállal 

arra, hogy a Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközség részére a 2018. évi 
költségvetési rendeletébe 500.000,- Ft támogatást épít be. 

 
        Felelős:      - a határozat közléséért:  
                             a polgármester 
                           - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                             a humán szolgáltatási osztály vezetője 
        Határidő:      2017. december 28. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. 

pontban elhatározottakat a 2018. évi költségvetés előkészítése során vegye 
figyelembe.  

 
      Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

      a jegyző 
    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
        Határidő:  a 2018. évi költségvetés előkészítésének 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 (Barta Endre,   Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem 
szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
817/2017. (XII.14.) határozata 

a Kisebbségekért – Pro  Minoritate Alapítvány XXII. Csángó Bál 
támogatására irányuló kérelmének elbírálásáról 

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

Alapítványt 400.000,- Ft, azaz négyszázezer forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesíti a XXII. Csángó Bál támogatására, a határozat 
mellékletét képező támogatási szerződés feltételei alapján. 

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

Önkormányzata a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló rendeletében 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 Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvánnyal 
a határozat mellékletét képező támogatási 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 humán szolgáltatási osztály osztályvezetője  
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére:  2017. december 29. 
                  - a szerződés aláírására: 2018. január 31. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. 
évi költségvetés összeállítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő:   2018. évi költségvetés összeállításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Hingyi László, Szabó Zsolt), távol lévő 
1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

818/2017. (XII.14.) határozata 
a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött 

tartozásátvállalási szerződés módosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2014. november 24-
én a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel (2407 Dunaújváros, 
Pálhalma 1.) kötött tartozás átvállalási szerződésben szereplő 80.000.000,- Ft kölcsön 
visszafizetési határideje 2017. október 31-ről 2018. január 31-re módosuljon, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás 
aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2017. december 29. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserni Béla, Gombos István, 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, Szabó Zsolt), távol lévő 
1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

819/2017. (XII.14.) határozata 
a Dunaferr Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2009. március 17-én 
a Dunaferr Sportegyesülettel (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.) kötött támogatási 
szerződésben szereplő 50.000.000,- Ft visszatérítendő támogatás visszafizetési 
határideje 2017. október 31-ről 2018. január 31-re módosuljon, egyben felhatalmazza 
a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2017. december 29. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

820/2017. (XII.14.) határozata  
a dunaújvárosi Csónakház fejlesztéséhez szükséges döntések meghozataláról- 

a Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztály kérelme 
 

1. DMJV Közgyűlése megismerte a Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztálya által, a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező 
dunaújvárosi csónakház ingatlanon, mindösszesen bruttó 92.000.000,- Ft 
értékben tervezett, a határozat mellékletében rögzített tartalmú beruházások 
körét. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 65.000.000,- Ft összeg erejéig Támogatási 
szerződést kössön a Magyar Kajak-Kenu Szövetéséggel azzal, hogy a tervezett 
beruházások elvégzéséhez oly módon járul hozzá, hogy az ingatlan tulajdonjogi 
szempontból jelen közgyűlési határozat kiadásakor fennálló jogi sorsát osztja 
mind hozzáépítés (Ptk. 5:68 §), mind ráépítés (Ptk. 5:70. §), mind a Ptk. Ötödik 
Könyvének V. címe XVIII. fejezetének egyéb jogcíme esetén, ennek alapján 
közös tulajdon nem létesül, a beruházás, mint vagyonelem, a műszaki 
átadással egyidejűleg kerül az Önkormányzat könyveibe, az Önkormányzattal 
szemben a Dunaferr Se és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség megtérítési 
igénnyel nem élhet. DMJV Önkormányzata vállalja, hogy a határozat keltétől 
számított minimum 15 évig a szóban forgó ingatlant a kajak- kenu sport céljára 
rendelkezésére bocsájtja, azzal, hogy a Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztályát 
ingyenes használat a sportlétesítményre nem illeti meg. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése bruttó 27.000.000,- Ft, azaz 

Huszonhétmillió forint összeget kíván biztosítani a határozat 1. pontjában 
megjelölt munkálatokhoz. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Magyar Kajak-Kenu Szövetség által megküldött Támogatási szerződést 
aláírja, továbbá a közbeszerzési eljárás lezajlását követően a határozat 3. 
pontjában megjelölt összeg erejéig szerződést kössön a nyertes kivitelezővel, 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. 
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 
1., 2. 3. és 4. pontban meghatározott döntésről értesítse a Dunaferr SE Kajak-
Kenu Szakosztálya elnökét. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásért: 

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

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való  
                   megküldését követő nyolc napon belül 

                - a Támogatási szerződés megkötésére: a szerződés tervezetének a 
                           Magyar Kajak-Kenu Szövetségtől az önkormányzathoz történő 
                           megérkezését követő 8 napon belül 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy bruttó 

27.000.000,- Ft, azaz Huszonhétmillió forint kötelezettségvállalást a 2018. évi 
költségvetés tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő: 2018. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
821/2017. (XII.14.) határozata  

a Dunamenti Regionális Népfőiskola által a Dunaújváros, Jókai u. 19. szám alatti 
ingatlanon végzett felújítások értékének bérleti díjként történő elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 
2017. május 31. napjára felmondta a Dunamenti Regionális Népfőiskolával 
(továbbiakban: Népfőiskola) kötött, a 2400 Dunaújváros, Jókai u. 19. szám alatti 
ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést és arról, hogy a Népfőiskolának 
2.854.000,- Ft lejárt esedékességű bérleti díj tartozása van. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és jóváhagyja a 

Népfőiskola által készített és az előterjesztés mellékletét képező, jelen határozat 
1. pontjában meghatározott ingatlanon végzett beruházások és karbantartások 
elszámolását és beszámítja az 1. pontban meghatározott bérleti díjba a 
felújítások értékét 2.524.067,- Ft összegben, egyúttal úgy határoz, hogy a 
felújítás értéke és a bérleti díj tartozás közötti különbözetet, azaz 329.933,- Ft 
összegű követelését elengedi és jóváhagyja a könyvviteli mérlegből történő 
kivezetését. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 2. pontjában 

meghatározott különbözetre forrást biztosít 329.933,- Ft összegben az 
önkormányzat 2017. évi költségvetése bevételi kockázati tartalék során. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről a határozat 3. pontjában foglaltak szerint, 
egyúttal felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a vagyonkezelési osztály vezetője 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

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

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

3. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 
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Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 
       a jegyző 
     - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 



88 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
822/2017. (XII.14.) határozata  

a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 
2017. évi várható eredményének megismerésére 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az Középnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által elkészített tájékoztatóját a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésének 2017. évi várható eredményéről 
megismerte a határozat mellékletében csatolt tartalom szerint, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                nyolc napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 
1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

823/2017. (XII.14.) határozata 
állásfoglalás kialakítására a Középnyugat-magyarországi Közlekedési 

Központ Zrt. által benyújtott menetdíj módosításának tárgyában 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatja a határozat 1. számú 
mellékletében csatolt tarifaemelési javaslatot. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

824/2017. (XII.14.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata 

figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan, 
a Mobilissimus Kft. által elkészített pályázati kiírás elfogadására 

 
1. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. február 07-én megkötött 

vállalkozási szerződés alapján megbízta – melyet 2017. 06. 19-én módosítottak 
– a Mobilissimus Kft.-t az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatás megújításával kapcsolatos pályázati kiírás 
elkészítésével, és kinyilvánítja, hogy a határozat 1., 2. és 3. mellékleteként 
csatolt dokumentumokat megismerte. 

 
2. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiakat kívánja módosítani a 

határozat 3. számú mellékletében csatolt pályázati kiírás alább jelzett részeivel 
kapcsolatosan: 

- a Pályázati kiírás mellékletében található Közszolgáltatási szerződéstervezet 
mellékletében található, Kötbértételeket tartalmazó, 4. számú mellékletének 
„Hangos utastájékoztatás elmulasztása vagy nem megfelelő megvalósítása a 
járművön.” részét törölni szükséges; 

 
-  a Pályázati kiírás mellékletében található Közszolgáltatási szerződéstervezet 
mellékletében található 4. számú melléklet I. Mennyiségi kötbérek „6. 
Sajáthibás, személyi sérülés nélküli, vagy 8 napon belül gyógyuló személyi 
sérüléssel járó baleset: 250 000 (járművek által együttesen teljesített) hasznos 
kkm teljesítményenként 1 db-ot meghaladó esetekben 250 000 Ft / esemény.  
7. Sajáthibás, 8 napon túl gyógyuló vagy súlyosabb személyi sérüléses baleset: 
500 000 (járművek által együttesen teljesített) hasznos kkm teljesítményenként 
1 db-ot meghaladó esetekben 500 000 Ft / esemény.” szövegrészt törölni 
szükséges; 
- a Pályázati kiírás mellékletében található Közszolgáltatási szerződéstervezet 
mellékletében található 4. számú melléklet II. Minőségi kötbérek 5-6. pontja 
esetén ne a napi összes menet összegének 30 %-a legyen a kötbér, hanem az 
adott minőségi kifogással érintett járműre vonatkozzon, vagyis „5. A kötbér 
mértéke a minőségi kifogással érintett jármű, adott menetre jutó ellentételezés 
nettó összegének 30%-a a következő esetekben:” és „6. A kötbér mértéke a 
minőségi kifogással érintett jármű, adott menetre jutó ellentételezés nettó 
összegének 50%-a a következő esetekben:” szövegrészek alkalmazása 
szükséges. 
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- a Pályázati kiírás VIII.2. A Szolgáltató kötelezettségei pontjának „Minden – a 
szolgáltatásban résztvevő - jármű utasterében olvashatóan fel kell tüntetni az 
útvonalat, megállóhelyeket feltüntető ismertetőt.” szövegrészt törölni szükséges. 
 
- a Pályázati kiírás VIII.2. A Szolgáltató kötelezettségei pontba “A Szolgáltató 
köteles a szolgáltatásban részt vevő autóbuszokba beszerelni olyan nagy GPS 
alapú helymeghatározó és járműkövetésre alkalmas készüléket, mellyel a 
járművek járatvégzés közbeni helyzete utólagosan is visszaellenőrizhető, 
nyomtatott formában és elektronikusan is eltárolható.” szövegrészt szükséges 
beépíteni. 

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

határozat 3. számú mellékletében csatolt pályázati kiírás, a határozat 2. 
pontjában jelzett javításokat követően, a pályázati felhívás megjelentetéséhez 
szükséges lépéseket tegye meg. 

 
4. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat 2. számú 

mellékleteként csatolt pályázati felhívást és a határozat 3. számú mellékleteként 
csatolt pályázati kiírás dokumentumait, egyben felkéri a polgármestert a 
határozat közlésére és a Mobilissimus Kft. által előkészített pályázati felhívás 
megjelentetéséhez szükséges lépések megtételére a határozat 2. pontjában 
jelzett módosítások átvezetését követően. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Mobilissimus Kft. által 

elkészített, a határozat 1., 2., és 3. számú mellékleteit, az Önkormányzat és a 
Moblissimus Kft. között 2017. február 07-én kelt vállalkozási szerződés 
teljesítéseként elfogadja, és megállapítja, hogy teljesítés alapján a Mobilissimus 
Kft. végszámla kiállítására jogosult, egyben utasítja a polgármestert, hogy a 
vállalkozói díjnak fennálló részének átutalásához szükséges lépéseket tegye 
meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a pályázati kiírás meghirdetésére: 2018. január 31. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

825/2017. (XII.14.)  határozata  
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 

2018. évi munkatervének elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és támogatja jelen 

határozat mellékletét képező, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
(2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) által és az önkormányzat, valamint a 
társaság között fennálló közfeladat ellátási szerződésben meghatározottak 
szerint elkészített 2018. évre vonatkozó munkatervet, amely szerint a társaság 
2018. évi közfeladat ellátással összefüggő tervezett költségei 95.200.000,- Ft. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert jelen 

határozat közlésére. 
 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                           a polgármester       
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a vagyonkezelési osztály vezetője                       
                           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:   a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                           megküldést követő 8 napon belül 
             
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés tervezésekor 
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 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 



93 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

826/2017. (XII.14.) határozata  
a DUNANETT Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról 

 
1. DMJV Közgyűlése a DUNANETT Nonprofit Kft. Alapító Okirata módosítására az 

alábbi rendelkezést fogadja el: 
 

Az alapító okirat 20. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„A társaság ügyvezetője, 2017. június 01. napjától, 2018. május 31. napjáig tartó 
határozott időtartamra önálló, korlátozásoktól mentes képviseleti jogosultsággal 
- Ferencz Kornél” 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a jelen határozat alapján előkészített alapító 
okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                              

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

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

                - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                           15 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

827/2017. (XII.14.) határozata  
a DUNANETT Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosításáról 

 
1. DMJV Közgyűlése a DUNANETT Vagyonkezelő Kft. Alapító Okirata 

módosítására, az alábbi rendelkezéseket fogadja el: 
- Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„2. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA 
Cégnév: DUNANETT Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):Cg.07-09-004838 
Adószám: 11454276-2-07 
Székhely: 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2. 
Képviseletre jogosult neve:  Ferencz Kornél 
 ügyvezető” 
 
- Az alapító okirat 11.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„11.1. A társaság ügyvezetője: 
Név:  Ferencz Kornél 
Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja:  2017. június 01. 
A megbízatás lejárta: 2018. május 31. 

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

közlésére, továbbá utasítja a DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Ferencz 
Kornélt, a jelen határozat alapján előkészített alapító okirat módosítás és a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                              

               a polgármester, 
      a DUNANETT Nonprofit Kft ügyvezetője  
             - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                        a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

                - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                           15 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
828/2017. (XII.14.) határozata 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
506/2017. (VI.27.) határozata módosításáról  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 506/2017. (VI.27.) közgyűlési 

határozat 1. és 2. pontját következőképpen módosítja: 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a 
Székesfehérvári Törvényszék, mint Cégbíróság által a cégjegyzékbe bejegyzett 
DKKA-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 2400 Dunaújváros, Eszperantó út 2-4.; Cg.07-09020044; 
adószám: 2-3188118-2-07) jegyzett tőke összege 292.900 e Ft, saját tőke 
összege 70.440 e Ft. 

 
  2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 

gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § 
(2) bekezdésének 2. pontjában biztosított hatáskörében eljárva úgy határoz, 
hogy a DKKA-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság törzstőkéjét veszteségrendezés céljából az 
eredménytartalék javára 292.900.000,- Ft-ról 3.000.000,- Ft-ra leszállítja. A 
törzstőke-leszállítás mértéke: -289.900.000,- Ft, leszállított törzstőke nagysága: 
289.900.000,- Ft, a törzstőke leszállítása után az önkormányzat törzsbetétje: 
3.000.000,- Ft, a lekötött tartalék 100.000.000,- Ft.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

törzstőke leszállításáról szóló, határozat mellékeltét képező alapító okirat 
módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                        a polgármester 
         - a végrehajtásban való közreműködésért:  
                        a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését   
                   követő 8 napon belül           
                 - az alapító okirat módosítás és a módosítással egységes 
                   szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására: a határozat közlését 
                   követő 30 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

829/2017. (XII.14.) határozata  
a Hivatal „C” épületének tetőszigetelés cseréjéről 

a DVG Zrt. közreműködésével 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a DVG Zrt.-t, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala „A” épületében esőzéskor tapasztalható 
szivárgás okát feltárja és a vizsgálati-mérési eredmények alapján a szükséges 
munkák elvégzésére vonatkozó árajánlatát küldje meg önkormányzat részére. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala „C” épületének tetőszerkezete DVG Zrt. általi 
felújítását bruttó 9.017.898,- Ft keretösszeg erejéig, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a DVG Zrt. által elkészített vállalkozási szerződés aláírására az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a DVG Zrt. 

és az Önkormányzat között 2008. november 2-án Megállapodás jött létre az 
energetikai üzemeltetés szervezési és vállalkozási szerződésből fakadó pénzügyi 
elszámolására, mely alapján az Önkormányzat 9.017.898,- Ft-ot az önkormányzati 
intézményeken végzett beruházás elszámolásakor köteles megfizetni a DVG Zrt. 
részére.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése - tekintettel arra, hogy a 

Megállapodásban megjelölt beruházásteljesítés nem történt meg - úgy határoz, 
hogy jelen határozat 3. pontjában hivatkozott Megállapodást a szerint módosítja, 
hogy a DVG Zrt. részére az Önkormányzat megfizet 9.017.898,- Ft-ot jelen 
határozat 1. pontja szerint elvégzett munkáért, miután Városüzemeltetési és 
Beruházási Osztály igazolja a munkálatok szakszerű és előirányzott értékben való 
megtörténtét. 

 
5. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 2. pontjában megjelölt 

munkára 9.017.898,- Ft összegben forrást biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló 
6/2017. (II.17.) költségvetésének 5.b. melléklet Intézményi tartalék során. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-

vezérigazgatóját a határozat 2. pontjában hivatkozott vállalkozási szerződés 
előkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert jelen határozat mellékletét 
képező Megállapodás módosítás aláírására és felkéri jelen határozat közlésére. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a vagyonkezelési osztály vezetője 
                     a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                     a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére történő  
                       megküldést követő 8 napon belül 
                     - a Megállapodás módosítás aláírására: a határozat érintettekkel való  
                       közlését követő 30 napon belül 
 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 1. 

pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron következő 
módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 
1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

830/2017. (XII.14.) határozata  
az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi 

üzemeltetéséből eredő különbözet megtérítéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékletét 
képező, a DVG Zrt. elszámolását a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonában álló, siófoki 3572 hrsz.-ú, üdülő megnevezésű, a 
harkányi 1892 hrsz.-ú, üdülő megnevezésű, valamint a balatonkenesei 8174 
hrsz.-ú, üdülő megnevezésű ingatlanok 2017. évi üzemeltetésével 
kapcsolatosan, egyben kinyilvánítja, hogy az üzemeltetésből eredő 9.340.867,- 
Ft + Áfa, azaz bruttó 11.862.901,- Ft összeget megtéríti számla ellenében az 
üzemeltető részére az üzemeltetési szerződésekben foglaltak szerint, valamint 
felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                         
      a vagyonkezelési osztály vezetője 
      a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

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

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban 
meghatározott költségekre forrást biztosít a 2017. évi költségvetés 5. melléklet 
vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sora terhére. 

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

pontban jelzett kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron következő 
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 módosításáért: 

                   a jegyző 
                       - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                         közreműködésért: 

         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője     
Határidő:  2017. évi önkormányzati költségvetés soron következő 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

831/2017. (XII.14.) határozata  
az önkormányzat tulajdonában álló üdülők 2018. évi beruházásokra 

vonatkozó terv megtárgyalásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt. az 
önkormányzat tulajdonában álló, siófoki 3572 hrsz.-ú, üdülő megnevezésű, a 
harkányi 1892 hrsz.-ú, üdülő megnevezésű, valamint a balatonkenesei 8174 hrsz.-
ú, üdülő megnevezésű ingatlanokra vonatkozó 2018. évi beruházási tervét az 
alábbiak szerint: 

 
1. Siófok, Türr István u. 3. (3572 hrsz.) 
Tároló faház építés, telepítés 3x3 m  bruttó 640.000,- Ft 
Nagyméretű hűtőszekrény beszerzés   bruttó 200.000,- Ft 
 
2. Harkány, Berek u. 52. (1892 hrsz.) 
Tároló faház építés, telepítés 3x2 m  bruttó 540.00,- Ft 
 
3. Balatonkenese, Alteleki u. 17. (8174 hrsz.) 
3 db új apartman faház külső felújítása  bruttó 10.500.000,- Ft 
3 db apartmanház belső felújítása (lambériázás, gipszkartonozás) 
                                                                             bruttó 4.800.000,- Ft 
Üdülő területén játszótéri eszközök bontása, újak telepítési munkái   
                                                                             bruttó 1.600.000,- Ft 
Járdalapok helyreállítása bruttó 800.000,- Ft 
Fa viráglugasok elbontása, terület helyreállítása bruttó 100.000,- Ft 
Összesen:       bruttó 19.180.000,- Ft 

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

meghatározott feladat ellátására bruttó 19.180.000,- Ft-ot, valamint 
eszközbeszerzésre további bruttó 2.000.000,- Ft összeget biztosít a 2018. évi 
költségvetésben. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a beruházások 

költségeit a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály által történő átvételét, és a 
műszaki tartalom teljesítési igazolását követően fizeti meg a DVG Zrt. részére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáéért 
       a polgármester 
       a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
       a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
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Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                            követő 8 napon belül 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, az 1. 

2. és 3. pont figyelembevételével a DVG Zrt. által előkészített vállalkozási 
szerződés aláírására az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének 
kikérése mellett. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáéért 
                a polgármester 
       a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 

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

pontban jelzett kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés tervezésekor 
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 tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 

        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője    
Határidő: 2018. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 
1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

832/2017. (XII.14.) határozata 
az Önkormányzat és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. között fennálló 

ingatlan -és vételhátralék kezelési faladatok ellátása tárgyban kötött 
megbízási szerződések módosításáról 

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

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. ingatlankezelési tevékenységére vonatkozó 
megbízását 2018. december 31. napjáig meghosszabbítja. A megbízási díj 
2018. január 01. napjától jelen határozat 1. számú mellékletét képező 
megbízási szerződében foglaltaknak megfelelően, bruttó 8.722.270,- Ft/év.  

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

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vételhátralék kezelési tevékenységére 
vonatkozó megbízását 2018. december 31. napjáig meghosszabbítja. A 
megbízási díj 2018. január 01. napjától jelen határozat 2. számú mellékletét 
képező megbízási szerződében foglaltaknak megfelelően, bruttó 2.743.200,- 
Ft/év.  

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza jelen határozat 1. és 2. számú mellékleteit 
képező megbízási szerződések aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         

                        a polgármester                                    
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  
                        a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

                     - a szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                          30 napon belül 
         
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és 2. 

pontokban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés tervezésekor 
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: 
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                   a jegyző 
                 - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője   

Határidő:  2018. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
833/2017. (XII.14.) határozata 

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
a dunaújvárosi 1449/4 hrsz.-ú, 1449/5 hrsz.-ú és 1460 hrsz.-ú ingatlanok 

őrzése tárgyban kötött vállalkozási szerződés módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Zrt. megbízását meghosszabbítja 

2018. december 31. napjáig a dunaújvárosi 1449/4 hrsz.-ú, kivett „Malom, Műemlék v. 
Kúria, Irodaház” megnevezésű, Magyar út 35. szám alatti és a dunaújvárosi 1449/5 
hrsz.-ú kivett „beépítetlen terület” megnevezésű, Petőfi S. u. 13. szám alatti és a 
dunaújvárosi 1460 hrsz.-ú, kivett „lakóház, udvar” megnevezésű, Magyar út 31. szám 
alatti ingatlanok őrzés-védelmi, valamint porta- és járőrszolgálat feladatok ellátása 
tárgyban. A 24 órás szolgálatot a DVG Zrt. 1 fővel látja el 1.950,- Ft+Áfa/fő óradíjért. A 
vállalkozási díj 17.082.000,- Ft+Áfa/év, azaz bruttó 21.694.140,- Ft/év. 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza jelen határozat mellékletét képező módosított 
vállalkozási szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         

                          a polgármester                                    
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  

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

                - a szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                            30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor 
vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 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 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
834/2017. (XII.14.) határozata 

az Önkormányzat és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
között fennálló Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetése és 

karbantartása tárgyban kötött üzemeltetési szerződés módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. a 
dunaújvárosi 325 hrsz.-ú, természetben a Dunaújváros, Építők útja 9. szám alatt 
található, Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó 
megbízását 2018. december 31. napjáig meghosszabbítja, az önkormányzat 
bruttó 241.500.000,- Ft/év üzemeltetési díjat - mely összeg tartalmazza az 
uszoda 2018. évi közüzemi díjait - biztosít a DVG Zrt. részére. 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza jelen határozat mellékletét képező módosított 
üzemeltetési szerződés aláírására.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         

                        a polgármester                                    
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  
                        a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

                             - a szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                                  30 napon belül 

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

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
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 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

835/2017. (XII.14.) határozata 
 a Dunaújváros, Barátság u. 2/C szám alatti 5.sz. és 

a Petőfi S. u. 5. szám alatti 2.sz. posták üzemeltetése tárgyban kötött 
üzemeltetési és haszonkölcsön szerződések módosításáról 

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

Dunaújváros, Barátság u. 2/C szám alatti 5. sz. és a Petőfi S. u. 5. szám alatti 2. 
sz. posták üzemeltetésére vonatkozó megbízását 2018. december 31. napjáig 
meghosszabbítja, a 2. sz. posta bérleti díját is tartalmazó üzemeltetési díj 
13.604.352,- Ft+Áfa/év, azaz bruttó 17.277.527,-Ft/év. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy jelen határozat 

2. sz. mellékletét képező, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
kizárólagos tulajdonában álló 2400 Dunaújváros, Barátság u. 2/C szám alatti, 
254/3 hrsz.-ú, 206 m2 nagyságú ingatlanból 57,22 m2 nagyságú nem lakás célú 
helyiség használatára a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 
haszonkölcsön szerződés lejárati idejét 2018. december 31. napjára módosítja.  

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza jelen határozat 1. és 2. számú mellékleteit 
képező módosított üzemeltetési és haszonkölcsön szerződések aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         

                        a polgármester                                    
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  
                        a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

                 - az üzemeltetési és haszonkölcsön szerződés aláírására: a határozat 
                  közlését követő 30 napon belül 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                        a polgármester  
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                      - a költségvetés tervezéséért:  
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                        a jegyző  
                      - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a V. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

836/2017. (XII.14.) határozata 
az Alsó Duna-parton található játszótér, erdei tornapálya és 

kiszolgáló helyiségek üzemeltetése tárgyban 
üzemeltetési szerződés megkötésére a DVG Zrt.-vel 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt.-nek 

az Önkormányzata tulajdonát képező Dunaújváros, belterület 372/19 helyrajzi 
számon nyilvántartott, véderdő, közpark, telephely megnevezésű ingatlannak a 
DVG Zrt. által kivitelezett játszóteret, erdei tornapályát és azt kiszolgáló 
helyiségeket magába foglaló részének üzemeltetésére vonatkozó megbízását 
2018. december 31. napjáig meghosszabbítja a határozat mellékletét képező 
üzemeltetési szerződésben foglaltaknak megfelelően, 2.507.505,- Ft+Áfa/év, 
azaz bruttó 3.184.531,- Ft/év üzemeltetési díjért. 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza a módosított üzemeltetési szerződés 
aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         

                        a polgármester                                    
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  
                        a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

           - az üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat közlését követő 
                           30 napon belül                 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
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 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VI. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

837/2017. (XII.14.) határozata 
 a Dunaújváros, Bercsényi Miklós u. 2. alatti, volt Bánki Donát Gimnázium és 
Szakközépiskola épület őrzésének tárgyban üzemeltetési-őrzési szerződés 

megkötésére a DVG Zrt.-vel 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt.-nek 

a dunaújvárosi 487 hrsz.-ú, Dunaújváros, Bercsényi Miklós u. 2. szám alatt 
található, volt Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola üzemeltetésére és 
őrzésére vonatkozó megbízását 2018. december 31. napjáig meghosszabbítja. 
Az őrzés díja 1.300,- Ft/fő/óra+Áfa, azaz 17.082.000,- Ft/év+Áfa, azaz bruttó 
21.694.140,- Ft/év. Az önkormányzat a DVG Zrt.-nek nem fizet vállalkozói díjat 
az üzemeltetői tevékenységért, tekintettel arra, hogy az ingatlan bérbeadásból 
szárazó bevételeket átengedi a társaságnak. 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza jelen határozat mellékletét képező módosított 
üzemeltetési-őrzési szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         

                        a polgármester                                    
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  
                        a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

       - a szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                           30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
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 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VII. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 
fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

838/2017. (XII.14.) határozata 
a Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Szakképző Iskola 
fűtését biztosító kazán üzemeltetése és karbantartása tárgyban kötött 

megbízási szerződés módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. és 
az Önkormányzat között fennálló, a Dunaújváros, Magyar út 49. szám alatt 
található, Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Mentálhigiénés 
Általános Iskola és Szakképző Iskola fűtését biztosító kazán üzemeltetése és 
karbantartása tárgyban kötött, 2019. december 31. napjáig tartó megbízási 
szerződést aszerint módosítja, hogy a DVG Zrt. megbízási díja 2018. január 01. 
napjától 282.480,- Ft+Áfa, azaz bruttó 358.750,- Ft. 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza a határozat mellékletét képező megbízási 
szerződés módosítás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         

                        a polgármester                                    
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  
                        a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

                        - a megbízási szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését 
                          követő 30 napon belül 
                
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
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 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VIII. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 
fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

839/2017. (XII.14.) határozata 
 a Táborhely-Kemping és Szabadstrand üzemeltetése tárgyban kötött 

üzemeltetési szerződés módosításról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. és 

az Önkormányzat között fennálló, a dunaújvárosi 3351 hrsz.-ú Táborhely-
Kemping, valamint a dunaújvárosi 3350/1 hrsz.-ú Szabadstrand és annak 
területén található felépítmények üzemeltetése tárgyban kötött, 2019. május 31. 
napjáig tartó üzemeltetési szerződést módosítja aszerint, hogy a DVG Zrt. 
üzemeltetési díja 2018. január 01. napjától 15.556.800,- Ft+Áfa/év, azaz bruttó 
19.757.136,- Ft/év.  

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza jelen határozat mellékletét képező módosított 
üzemeltetési szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         

                        a polgármester                                    
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  
                        a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

       - a szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                           30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
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 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IX. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

840/2017. (XII.14.) határozata 
 a Dunaújváros, Jókai M. u. 19. szám alatti ingatlan (volt Népfőiskola) 
őrzése tárgyban kötött üzemeltetési-őrzési szerződés módosításról 

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

az Önkormányzat között fennálló, a dunaújvárosi 1189/1 hrsz.-ú, 2400 
Dunaújváros, Jókai M. u. 19. szám alatt található, volt Népfőiskola üzemeltetése 
és őrzése tárgyban kötött, határozatlan idejű szerződést módosítja aszerint, 
hogy a DVG Zrt. őrzési díja 2018. január 01. napjától 1.300,- Ft/fő/óra+Áfa, azaz 
17.082.000,- Ft/év+Áfa, azaz bruttó 21.694.140,- Ft/év. Az önkormányzat a DVG 
Zrt.-nek nem fizet vállalkozói díjat az üzemeltetői tevékenységért, tekintettel arra, 
hogy az ingatlan bérbeadásból szárazó bevételeket átengedi a társaságnak. 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza jelen határozat mellékletét képező módosított 
üzemeltetési-őrzési szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         
                a polgármester                                    
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  

                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 
               - a szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                  30 napon belül 

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

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
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 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a X. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Nagy Zoltánné), távol 
lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

841/2017. (XII.14.) határozata 
 a Dunaújváros, Bóna I. u. 7. szám alatti ingatlan (volt Szivárvány Óvoda) 

őrzése tárgyban kötött vállalkozási szerződés módosításról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. és az 
Önkormányzat között fennálló, a dunaújvárosi 488 hrsz.-ú, 2400 Dunaújváros, 
Bóna I. u. 7. szám alatt található, volt Szivárvány Óvoda őrzése tárgyban kötött 
vállalkozási szerződés lejárati idejét 2018. december 31. napjáig 
meghosszabbítja és az őrzés díját 1.300,- Ft+Áfa/fő/óra, azaz 936.000,- 
Ft+Áfa/hó, azaz bruttó 1.188.720,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza a módosított vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         
                a polgármester                                    
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  

                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 
      - a vállalkozási szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését 
                  követő 30 napon belül                 

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

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
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 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a XI. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 
fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
842/2017. (XII.14.) határozata 

 a dunaújvárosi 317/2 hrsz.-ú ingatlanon található műfüves pályák 
üzemeltetése tárgyban kötött együttműködési megállapodás módosításról 

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

Dunaújvárosi Pálhalma AgrospeciálSportegyesület és az Önkormányzat között 
fennálló, a dunaújvárosi 317/2 hrsz.-ú ingatanon műfüves pálya kialakítására, 
üzemeltetésére, sportcélú tevékenység végzésre kötött együttműködési 
megállapodást aszerint módosítja, hogy az üzemeltetés díját 2.287.565,- 
Ft+Áfa/hó, azaz bruttó 2.905.208,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza a módosított együttműködési megállapodás 
aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         
                a polgármester                                    
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  

                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 
      - az együttműködési megállapodás aláírására: a határozat közlését 
                  követő 30 napon belül                 

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

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
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 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
843/2017. (XII.14.) határozata 

a Dunaújváros területén étel láda elhelyezéséről szóló 
képviselői indítvány megtárgyalásáról 

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

Dunaújváros területén ételadományok gyűjtését szolgáló étel láda kerüljön 
elhelyezésre. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1. 

pontban meghatározott feladathoz szükséges előkészítő munka elvégzésére 
(melynek része többek között az elhelyezés helyszínének kiválasztása, az étel 
láda beszerzési és elhelyezési költségeinek biztosítása, az étel láda rendszeres 
ellenőrzése, esetleges közreműködő szervezet bevonása), továbbá arra, hogy az 
előkészítő munka alapján az előterjesztést terjessze a közgyűlés elé. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:   a közgyűlés 2018. január havi rendes ülése 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Gombos István alpolgármester módosító javaslatát 
– mellette szavazott 8 fő (Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene 
szavazott 5 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Hingyi László), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

844/2017. (XII.14.) határozata 
Gombos István alpolgármester módosító javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatta Gombos István 
alpolgármester azon módosító indítványát, hogy a közgyűlés 2018. évi 
munkatervéből törlésre kerüljön a 2018. március 22. napjára tervezett ülés. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Tóth Kálmán képviselő indítványát – mellette 
szavazott 5 fő (Barta Endre, Izsák Máté, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), 
ellene szavazott 2 fő (Gombos István, Iván László), tartózkodott 6 fő (Besztercei 
Zsolt, Hingyi László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

845/2017. (XII.14.) határozata 
Tóth Kálmán képviselő indítványáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatta Tóth Kálmán képviselő 
azon módosító indítványát, mely szerint a közgyűlés 2018. évi munkaterve 
egészüljön ki egy 2018. július havi ülésnappal. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 5 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

846/2017. (XII.14.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. évi munkatervének elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi munkatervét 

jóváhagyja. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az egyes 

közgyűlések üléseit az 1. ponttal jóváhagyott "Munkaterv"-re figyelemmel 
készíttesse elő, illetve az abban foglalt feladatokat hajtsa végre. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
      a jegyző 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      valamennyi osztályvezető 
    - a végrehajtásban való közreműködést koordinálja: 
      a jogi és közgyűlési osztály vezetője 

 Határidő:  2018. december 31-ig folyamatos 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

847/2017. (XII.14.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és Jogi 

Bizottsága új nem képviselő bizottsági tagjának megválasztására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – dr. Zimnic János nem képviselő 
bizottsági tagnak a bizottsági tagságról 2017. december 31. napjával történő 
lemondására tekintettel – az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság nem 
képviselő bizottsági tagjának 2018. január 2. napjától dr. Kozula Gabriellát 
megválasztja. 

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

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság nem képviselő tagjának megválasztott dr. 
Kozula Gabriellától az előírt esküt vegye ki. 

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester  
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                   
                          a jogi és közgyűlési osztályvezető 
  Határidő: 2017. december 15. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja az ügyrendi, igazgatási és 

jogi bizottság nem képviselő tagjának megválasztott dr. Kozula Gabriella 
figyelmét, hogy köteles bejelentkezni a megválasztásától számított 30 napon 
belül az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes 
adatbázisba, és adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának 
hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az 
adatbázisba való felvételének megtörténtét. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a jegyző 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a jogi és közgyűlési osztályvezető 
 Határidő: 2018. március 31. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja az ügyrendi, igazgatási és 

jogi bizottság nem képviselő tagjának megválasztott dr. Kozula Gabriella 
figyelmét, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 2018. január 2. 
napjáig köteles eleget tenni, ellenkező esetben az „egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. tv. 9. § (2) bekezdésében 
foglaltak alapján ezen megbízatása a törvény erejénél fogva megszűnik. 
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 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a jegyző 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
 Határidő: 2018. január 2. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a bizottsági tagságáról 

lemondott dr. Zimnic János nem képviselő bizottsági tag figyelmét, hogy „az 
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. törvény 
5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének 2018. január 15. napjáig tegyen eleget. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a jegyző 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
 Határidő: 2018. január 15. 

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

lemondott, illetve a jelen határozattal megválasztott nem képviselő bizottsági 
tag tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, 
valamint a bekövetkezett változásokat a Közgyűlés SZMSZ-ének 3. 
függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 

                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
                 a jogi és közgyűlési osztályvezető 

Határidő: 2018. január 15. 



120 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

848/2017. (XII.14.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa 

megalakulásának jóváhagyásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tekintettel az 
Országgyűlés 81/2009. (X.02.) OGY határozatában foglaltakra, illetve az idősek 
tiszteletének, megbecsülésének és biztonságának elősegítése, valamint 
szükségleteik feltárása, javaslataik összegyűjtése és figyelembevétele, továbbá 
az időskorúak és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 
kommunikáció elősegítése érdekében a 2017. október 26. napján létrejött 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Idősügyi Tanácsának 
megalakulását jóváhagyja.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy jelen határozatot Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Idősügyi Tanácsa részére küldje meg.  

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

  a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
 Határidő:  2017. december 21. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – megalkotta a 42/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletet. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 3 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
849/2017. (XII.14.) határozata 

„Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található 
parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok 

megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 732/2017. (XI.16.) határozatával 

támogatta a „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén 
található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi 
buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” 
tárgyban a 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás 
keretében történő közbeszerzési eljárás lefolytatását. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően megállapítja, DHHF Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) 
ajánlattevő ajánlatában benyújtott nyilatkozatai alapján a Kbt. 69. § (2) 
bekezdésében foglaltak vizsgálata alapján megfelelő. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően megállapítja, hogy a PÁKÓ-DV Kft. (1118 Budapest, Holdvilág utca 10. 
fszt.1.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. §. (1) bekezdés d) pontja 
alapján érvénytelen.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően megállapítja, hogy a DHHF Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Városháza 
tér 1.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn 
kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlattevő 
ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – 
különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően megállapítja, hogy közbeszerzési eljárás eredményes. 
 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően megállapítja, javasolja a szerződés megkötését a DHHF Nonprofit Kft. 
(2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) ajánlatevővel, tekintettel arra, hogy ő tette a 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot. 
 

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt közbeszerzési 
eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a DHHF Nonprofit Kft. (2400 
Dunaújváros, Városháza tér 1.), mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó 
gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a 
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kapcsolódó szerződés aláírására. A nyertes ajánlat összege nettó 61.995.291,11 
Ft + Áfa. 

 
8. Az 7.) pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 732/2017. (XI.16.) határozatával kötelezettséget vállalt. 
 

Felelős:  a határozat végrehajtásáért: 
a polgármester 
a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a szerződés aláírására 2017. december 29. 



124 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
850/2017. (XII.14.) határozata 

Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése I. ütem tárgyában létrejött 
Támogatási Szerződés 5. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2014. (I.23.) határozata 

szerint megkötött, a Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztése tárgyú 
támogatási szerződés a jelen határozat melléklete szerint módosul. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza apolgármestert, hogy 

az 1. pontban megnevezett fejlesztéshez szükséges támogatási szerződés 
módosítást írja alá és küldje meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Sportért 
Felelős Államtitkárság, Sportigazgatási Főosztály, és a Kiemelt sportlétesítmény-
fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért 
felelős kormánybiztos részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
            a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  2017. december 29. 

 
 


