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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. január 25-ei nyílt ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat díszsírhely adományozására” című 
előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 14 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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – felvette és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
5/2018. (I.25.) határozata 

„Javaslat díszsírhely adományozására” című előterjesztés 
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. január 25-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat díszsírhely adományozására” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülése 49. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Lorántffy Zsuzsanna 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium területén lévő műfüves sportpálya 
felújítási munkáira” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette 
szavazott 13 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), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – felvette és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
6/2018. (I.25.) határozata 

„Javaslat a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
területén lévő műfüves sportpálya felújítási munkáira” című előterjesztés 

sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. január 25-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium területén lévő műfüves sportpálya felújítási munkáira” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülése 50. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros, Sport u. I. és II. ütemének 
felújítási munkálatára” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette 
szavazott 13 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), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – felvette és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

7/2018. (I.25.) határozata 
„Javaslat Dunaújváros, Sport u. I. és II. ütemének felújítási munkálatára” című 

előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. január 25-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros, Sport u. I. és II. ütemének 
felújítási munkálatára” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülése 51. napirendjeként 
felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 37. napirendi pontot 
a nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 12 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), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – levette 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

8/2018. (I.25.) határozata 
a nyílt ülés meghívója szerinti 37. napirendi pontjának levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. január 25-ei nyílt ülésének 
meghívója szerinti 37. napirendi pontját, mely „Javaslat a dunaújvárosi 372/19 
helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan egy része, természetben az Alsó-Dunaparton 
található ingatlan hasznosítására (Kavics-Ker Kft. kérelme)”, 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 napirendi pontjait – mellette szavazott 
14 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), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

9/2018. (I.25.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
1. Javaslat Fejér megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási 

Bizottsága (OEVB) választott tagjai és póttagjai megválasztására 
 
2. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

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

3. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

családi események engedélyezésének szabályairól, valamint a lebonyolításáért 
fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről szóló önkormányzati rendeletének 
megalkotására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

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

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 

foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati 
ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III.01.) 
önkormányzati rendelete módosítására 

 
7. Javaslat Barabás Virág, Móna Jázmin Letícia és Kulcsár Viola Hella 

támogatásának biztosítására 
 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi 

önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodás 2. módosítására 
 
9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére költségvetési 

támogatásból kiutalt fejlesztési, beruházási célra kapott, átmenetileg szabad 
pénzeszközeiből értékpapír jegyzésére 

 
10. Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósítandó „A Szalki-sziget 

rekreációs célú fejlesztése” elnevezésű beruházások előkészítésével kapcsolatos 
feladatok a DVG Zrt. részére történő átadására 
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11. Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósítandó „Vidámpark, 
illetve a vidámparki terület fejlesztése” elnevezésű projekt előkészítésével 
kapcsolatos feladatok a DVG Zrt. részére történő átadására 

 
12. Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 

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

13. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való 
részvételhez szükséges Megalapozó dokumentum, Stratégiai dokumentum, és 
ezekhez kapcsolódó egyéb dokumentumok elkészíttetésére meghirdetett 
ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálására 

 
14. Javaslat a TOP-6.5.1 Dózsa György Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése 

c. projektben tervezett beruházás kivitelezőjének kiválasztására 
 

15. Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működési 
költségeinek elfogadására 

 
16. Javaslat a dunaújvárosi csónakház előtti úszóműves csónakkikötő ponton 

jóváhagyási tervdokumentációjának elkészítésére, és az engedélyeztetési eljárás 
lefolytatására 

 
17. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a Gagarin tér 15-17. számú 

társasház két lépcsőháza közötti átjáró balesetveszélyes állapotának 
megszüntetésére és helyreállítására 

 
18. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a KNYKK Zrt. által működtetett 13-

as jelű helyi buszjárat visszaállítására – Tóth Kálmán képviselő 
 

19. Javaslat a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához 
szükséges konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés 
megkötésére a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel 

 
20. Javaslat útcsatlakozás tervének elkészítésére a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 

épületétől az Aranyvölgyi út irányába 
 

21. Javaslat Dunaújváros területén, a Sárkány közben járda és tereplépcső 
kivitelezési munkáira vállalkozási szerződés megkötésére 

 
22. Javaslat Dunaújváros területén, a Szent György úton és a Sárkány közben 

közvilágítás engedélyes tervének elkészítésére 
 

23. Javaslat Dunaújváros területén, a Napraforgó Bölcsőde mellett parkolóhelyek 
tervezésére  

 
24. Javaslat Dunaújváros területén, a Juharos étterem mellett parkolóhelyek és 

behajtó tervezésére 
 

25. Javaslat a 2017. év október 5. napjával történt állami támogatás módosításának az 
önkormányzat költségvetésében történő rendezésére 
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26. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén 
működő köznevelési intézményekben, valamint az Egyesített Szociális Intézmény 
és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményben közétkeztetési 
szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási szerződés hosszabbítására 

 
27. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda gépjármű beszerzésére vonatkozó kérelmének 

elbírálására 
 
28. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros újszülött élesztő- 

és melegítőasztal megvásárlásáról szóló kérelmének támogatására 
 
29. Javaslat a kihűlés veszélye miatt egészségügyi ellátásba került személyek 

szociális szolgáltatásának megszervezésére 
 
30. Javaslat a 4. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Dr. Ábrám és Társa 

Egészségügyi Bt.-vel fennálló feladatellátási szerződés megszüntetésére 
 
31. Javaslat az étel láda elhelyezése feltételeinek megtárgyalására 
 
32. Javaslat a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány 

megszűnési oka tudomásulvételéről szóló 271/2017. (IV.21.) határozat 
módosítására 

 
33. Javaslat DMJV Önkormányzata Közgyűlése 423/2016. (VI.16.) határozata (az 

önkormányzati érdekeltségű Médiaközpont működtetésének finanszírozása) 
módosítására 

 
34. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei 

Kormányhivatal között, a Dunaújváros, Városháza tér 1. IX. em. 903. szám alatti 
helyiség vonatkozásában fennálló helyiségbérleti szerződés 2. számú 
módosítására 

 
35. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vodafone 

Magyarország Mobil Távközlési Zrt. között fennálló, a Dunaújváros, Városháza tér 
1. szám alatti épületére vonatkozó bérleti szerződés 4. számú módosítására 

 
36. Javaslat a dunaújvárosi 2976/8, 2976/43 és a 2976/44 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlanok 
hasznosítására (Hingyi Lászlóné kérelme) 

 
37. Javaslat a dunaújvárosi 2976/40 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, 3146 m2 nagyságú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat 
értékelésére 

 
38. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 582/2016. (IX.22.) 

határozata módosítására 
 
39. Javaslat az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéshez kapcsolódó 

intézkedési terv módosítására (Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.) 
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40. Javaslat az élményfürdő koncesszió keretében történő üzemeltetésére, az 
ajánlattevői kör meghatározására, valamint a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó, 
ajánlatkérés és szerződés tervezetének véleményezésére 

 
41. Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatására 

 
42. Javaslat a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia® rendezvénysorozata 

támogatására irányuló kérelmének elbírálására 
 

43. Javaslat „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének 2018. évi bővítése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

 
44. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési 

terve 5. számú módosítására 
 
45. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatának hatályon kívül helyezésére és új szabályzat elfogadására 
 
46. Javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetsége „Védjük meg településeinket, védjük 

meg hazánkat” felhívásának megtárgyalására 
 
47. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 
48. Javaslat díszsírhely adományozására 
 
49. Javaslat a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 

területén lévő műfüves sportpálya felújítási munkáira 
 
50. Javaslat Dunaújváros, Sport u. I. és II. ütemének felújítási munkálatára 



9 
 

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, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – biztosított és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
10/2018. (I.25.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. január 25-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, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 
fő (Tóth Kálmán) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
11/2018. (I.25.) határozata 

a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyvvezetőjének 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 zárt ülés napirendjét – mellette szavazott 14 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), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
12/2018. (I.25.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. január 25-ei zárt ülés 
napirendi pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
Javaslat a „Dunaújváros Sportjáért” díj adományozására 
 
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 14 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), távol lévő 1 
fő (Tóth Kálmán) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
13/2018. (I.25.) határozata 

a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyvvezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés zárt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
14/2018. (I. 25.) határozata 

a Fejér megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület - Dunaújváros 
székhelytelepülésen működő - Választási Bizottság (OEVB) választott tagjainak 

és póttagjainak megválasztásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér megye 04. számú 

Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága választott tagjának 
 

Dr. Bakos Károly ügyvédet, 
Dr. Hanák Tamás ügyvédet, 
Dr. Balog Edina ügyvédet, valamint 
 

első számú póttagjának 
     Dr. Borbás Péter ügyvédet, 
 
második számú póttagjának 
     Dr. Eszenyi Zoltán közjegyzőt 
 
határozott időre, a 2022. évi országgyűlési képviselők általános választására 
megválasztott választási bizottság alakuló üléséig megválasztja. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban 
megválasztott Fejér megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület 
Választási Bizottsága tagjaitól és póttagjaitól vegye ki; továbbá a Közgyűlés 
felkéri Jegyzőt, mint az Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Iroda 
vezetőjét, hogy a kivett esküt követően a megbízóleveleket adja át. 

 
Felelős:     - az eskü kivételéért: 
                    a polgármester 
               - a megbízólevelek átadásáért: 
                    a jegyző 
Határidő:   - az eskütételre 2018. január 25. 
                  - a megbízólevelek átadására 2018. január 25. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Jegyzője, mint az Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Iroda vezetője a 2018. évi országgyűlési képviselők választásának 
törvényes lebonyolítása érdekében a szükséges 100 darab mennyiségű 
szavazófülke elkészítését megrendelje. 
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4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 3. 
pontban írt kötelezettségvállalás összefüggő intézkedéséket megtegye, és 
beszerzés költségét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 
Polgármesteri Hivatal költségvetésében a dologi kiadások sorban szerepeltesse.  
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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), 
ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), tartózkodott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, 
Pintér Attila), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta:    (határozat) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
15/2018. (I.25.) 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 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), 
nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
16/2018. (I.25.) 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 (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) 
– megalkotta az 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – 
megalkotta a 2/2018. (I.26.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Besztercei Zsolt képviselő módosító javaslatát – 
mellette szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt), tartózkodott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – nem fogadta el és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
17/2018. (I.25.) határozata 

Besztercei Zsolt képviselő módosító javaslatáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatta Besztercei Zsolt 
képviselő azon módosító javaslatát, hogy a felsőfokú iskolai végzettségű 
köztisztviselők illetménykiegészítése az alapilletmény 40%-a legyen 30% helyett. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, 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 1 fő (Barta Endre), távol lévő 
1 fő (Tóth Kálmán) – megalkotta a 3/2018. (I.26.) 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, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

18/2018. (I. 25.) határozata 
Barabás Virág, Móna Jázmin Letícia és Kulcsár Viola Hella 

támogatásának biztosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a térségben 

meghatározó szerepet betöltő önkormányzat, családonként havi 50.000,- Ft, 
azaz ötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt Barabás Virág, 
Móna Jázmin Letícia és Kulcsár Viola Hella gyermekek részére 2018. január 1. 
napjától 2018. december 31. napjáig gyógykezelésük feltételeinek biztosítása 
céljából. 

 
2. Az 1. pontban meghatározott döntés alapján 2018-ban a teljes támogatási 

összeg 1.800.000,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint, amely összeg 
fedezete az előkészítés alatt álló Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet 5b. mellékletében szereplő folyamatban lévő 
kötelezettségvállalások tartaléka elnevezésű előirányzat terhére, az 5. melléklet 
11. egészségügyi feladatok 5. egyéb kiadások előirányzat sora. 

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

pontban foglalt döntést a 2018. évi költségvetési rendelet első módosításakor 
vegye figyelembe. 

 
 Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 
              a jegyző 
  - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
              a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:   a 2018. évi költségvetési rendelet első módosítása 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő döntés alapján a közreműködő 
szervezettel a határozat mellékletét képező támogatási szerződés-tervezetet 
aláírja, valamint felkéri, hogy intézkedjen a szerződés kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről. 

 
        Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért: 

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

 Határidő: - a szerződés aláírására: 2018. február 14. 
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5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az érintett gyermekek törvényes 
képviselői részére. 

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester       
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Határidő:   a határozat közlésére: 2018. február 7. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 

hogy vizsgálja meg és terjessze a közgyűlés elé azon feltételeket, amelyekkel 
önkormányzati rendeletben szabályozható az 1. pontban megjelölt családokhoz 
hasonló élethelyzetben élő családok támogatásának biztosítása. 

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                  a jegyző       
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a szociális osztály vezetője 
 Határidő:  a közgyűlés elé előterjesztésre: 2018. április 19. 
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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, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

19/2018. (I. 25.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 

helyi nemzetiségi önkormányzatok között fennálló 
együttműködési megállapodás 2. módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi önkormányzatok között 2015. 
február 2-án létrejött együttműködési megállapodás 2. módosítását elfogadja. 

 
2.  A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 2. 

módosítása aláírására, egyben felkéri a határozat közlésére. 
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a személyügyi és működtetési osztályvezető 
Határidő:   2018. január 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), 
tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), 
távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

20/2018. (I. 25.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére költségvetési 

támogatásból kiutalt fejlesztési, beruházási célra kapott, átmenetileg szabad 
pénzeszközeiből értékpapír jegyzéséről 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata a központi költségvetéstől kapott 
átmenetileg szabad pénzeszközeiből a várható felhasználás időpontjának 
figyelembe vételével, állampapírt jegyez, a jegyzés időpontjában rendelkezésre 
álló legkedvezőbb kamatozás mellett. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat 1. pontja alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket 
értékpapír jegyzése érdekében, az intézkedés időpontjában aktuális vételi áron. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő:  2018. folyamatos 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem 
szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
21/2018. (I.25.) határozata 

 a Modern Városok Program keretében megvalósítandó „A Szalki-sziget 
rekreációs célú fejlesztése” elnevezésű beruházások előkészítésével 

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

gondoskodjon a Modern Városok Program keretében „A Szalki-sziget rekreációs 
célú fejlesztése” elnevezésű projekt előkészítésével kapcsolatos engedélyes és 
kiviteli tervek elkészítéséről a határozat mellékleteként szereplő 
szerződéstervezet szerint, bruttó 74.489.133,- Ft összegben. 

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

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

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a szerződés aláírására: 2018. február 15. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 

feladatokhoz szükséges fedezetet a Miniszterelnökségtől a feladat ellátására 
kapott 724.141.250,- Ft vissza nem térítendő támogatásból fedezi. 

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

határozat 3. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés 
jóváhagyása során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                 a polgármester 
     - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
       a jegyző 
     - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
22/2018. (I.25.) határozata 

a Modern Városok Program keretében megvalósítandó „Vidámpark, illetve a 
vidámparki terület fejlesztése” elnevezésű projekt előkészítésével kapcsolatos 

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

gondoskodjon a Modern Városok Program keretében megvalósítandó 
„Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” elnevezésű 
projektelőkészítésével kapcsolatos engedélyezési és kiviteli tervek 
elkészítéséről a határozat mellékleteként szereplő szerződéstervezet szerint, 
bruttó 17.939.610,- Ft összegben. 

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

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

  
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - szerződés aláírására: 2018. február 15. 
  
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 

feladatokhoz szükséges fedezetet a Miniszterelnökségtől a feladat ellátására 
kapott 439.520.445,- Ft vissza nem térítendő támogatásból fedezi.  

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

határozat 3. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés 
jóváhagyása során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

  
Felelős:   -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                           a polgármester 
                        -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                           a jegyző 
                        -  a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

23/2018.(I.25.)határozata 
a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatban 

a DVN Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés módosítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 

632/2017.(IX.18.) határozatával elfogadta azt a célt, hogy a dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia beruházással kapcsolatos feladatok végrehajtása 
elősegítésére, tárgyalások lefolytatására a DV N Zrt.-t (Képviseli: Sági Péter 
vezérigazgató) bízta meg mindösszesen bruttó 50 millió Ft megbízási díjjal 
2017.10.01-2017.12.31-ig szóló időre. A megbízási szerződés 2017. 10. 03-án 
került aláírásra.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött 

2017. december 15.-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia beruházás megvalósítása érdekében. 

 
3. A DV N Zrt. 2017. évben nem tudta a feladatát megkezdeni a 2. pontban 

szereplő támogatási szerződés aláírásának elhúzódása miatt, ezért az 1. 
pontban szereplő megbízási szerződés módosítását kezdeményezte. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 

jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződés módosításának 
aláírására és utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
kötelezettségvállalásba nyilvántartás vételéről. 

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

                         - a szerződés módosítás aláírására: 2018. február 15. 



28 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

24/2018. (I.25.) határozata 
a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való 

részvételhez szükséges Megalapozó dokumentum, Stratégiai dokumentum,  
és ezekhez kapcsolódó egyéb dokumentumok elkészíttetésére meghirdetett  

ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a TOP-6.9.2-16 “Helyi identitás és 

kohézió erősítése” című pályázaton való részvételhez szükséges Megalapozó 
dokumentum, Stratégiai dokumentum, és ezekhez kapcsolódó egyéb 
dokumentumok elkészíttetésére meghirdetett ajánlattételi felhívásra beérkezett 
ajánlattételi dokumentációk alapján nyertes ajánlattevőként a bruttó 
10.930.000,- Ft, azaz bruttó tízmillió-kilencszázharmincezer forint ajánlati árat 
kínáló Aera MHC Kft. (1056 Budapest, Váci utca 65. tető 8., Képviselő: Németh 
Bálint ügyvezető igazgató) ajánlattevőt jelöli meg.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Főépítészi, 

Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetőjét, hogy az 1. pontban 
megnevezett ajánlattevővel az előterjesztés mellékletét képező vállalkozási 
szerződést – megfelelve a pályázati feltételekben meghatározott formai és 
tartalmi követelményeknek - terjessze be polgármesteri aláírásra és intézkedjen 
a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.  

 
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. február 16. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

25/2018. (I.25.) határozata 
a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00001 Dózsa György Általános Iskola 
épületenergetikai fejlesztése c. projektben tervezett beruházás 

kivitelezőjének kiválasztásáról 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-
00001 Dózsa György Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése c. 
projektben tervezett beruházási tevékenység elvégzését a határozat 1. sz. 
mellékletét képező vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően a DVG 
Zrt.- től (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) rendeli meg 180 452 157,- Ft, + 
ÁFA, összesen bruttó 229 174 239,- Ft, azaz kettőszázhuszonkilencmillió-
egyszázhetvennégyezer-kettőszázharminckilenc forint vállalkozási díjért. 

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

1. pontban megjelölt szerződések 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  

Határidő:   a szerződés megkötésére: 2018. február 05.  
 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 
kötelezettségvállalásra a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2018. évi költségvetés tervezetében a 7a. melléklet 23. Pályázati és egyéb 
támogatással megvalósuló projektek kiadásai 10. "TOP 6.5.1 Önkormányzati 
épületek energetikai felújítása, Dózsa György Általános Iskola” előirányzat 
során szereplő 237.745.000 Ft pályázati forrás biztosít fedezetet. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

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

Határidő:   2018. október 01. 
 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 1 és 
2. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetési rendelet 
módosításakor vegye figyelembe.  
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Felelős:   - a költségvetés módosításáért:  
                            a jegyző 
                         -  a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 
                            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:    a költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 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), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol 
lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

26/2018. (I.25.) határozata 
a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 

működési költségeinek elfogadásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat 

mellékletét képező a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 
együttműködési megállapodását. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 1. pontban megnevezett fórum 

működési költségeihez 4.000.000 Ft pénzeszközt biztosít Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének terhére. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés előkészítése 
során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel 
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

       a polgármester 
     - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
      - a költségvetés előkészítéséért: 
       a jegyző 
     - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
       a költségvetési  és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a 2018. évi költségvetés elfogadásának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 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), távol lévő 1 
fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
27/2018.(I.25.) határozata 

a dunaújvárosi csónakház előtti úszóműves csónakkikötő ponton 
jóváhagyási tervdokumentációjának elkészítésére, és 

az engedélyeztetési eljárás lefolytatására 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elrendeli a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő csónakház 
előtti stégek/úszóművek engedélyeztetéseinek lefolytatását. 

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

Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló rendelet 5b. 
Tartalékok című Mellékletének folyamatban lévő kötelezettségvállalás tartaléka 
előirányzat sorából történő átcsoportosítás útján biztosítható, a költségvetés 7b. 
melléklet 13. Sportcélok és feladatok/Városüzemeltetési és beruházási osztály alcím 
alatt létrehozott „csónakház előtti stégek felújítása” elnevezésű új soron 2.640.000,- Ft 
+ ÁFA összegben, valamint az 5. melléklet Városüzemeltetési feladatok dologi 
kiadások kiemelt előirányzat soron bruttó 1.519.936,- Ft összegben, bruttó 4.872.736,- 
Ft összegben. 

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

figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel a 
Csónakház előtti stégek/úszóművek engedélyeztetési eljárásaira irányuló vállalkozási 
szerződés aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  2018. február 08. 
 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2018. évi 
költségvetési rendelet módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő:  a 2018. évi költségvetési rendelet első módosítása 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

28/2018. (I.25.) határozata 
képviselői indítvány megtárgyalására a Gagarin tér 15-17. számú társasház 

két lépcsőháza közötti átjáró balesetveszélyes állapotának 
megszüntetésére és helyreállítására 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Gagarin tér 

15-17. számú társasház két lépcsőháza közötti átjáró balesetveszélyes 
állapotának megszüntetésére és a homlokzat helyreállítására Vállalkozási 
szerződést kíván kötni a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. -vel, (2400 
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) nettó 3.764.782. - Ft + ÁFA (bruttó: 4.781.273.- 
Ft) összegben. 

  
2.)   Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló - a későbbiekben elfogadásra kerülő - rendelet 5b. mellékletének 
„Folyamatban lévő kötelezettségvállalás tartaléka” előirányzat sorából történő 
átcsoportosítás útján biztosítható. Az átcsoportosított összeg a 2018 -évi 
költségvetési rendelet 7b. mellékletében a „Városfejlesztés és rendezés” cím 
alatt a „Gagarin tér 15-17. átjáró helyreállítása” új soron kerüljön rögzítésre.  
  

 3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a tulajdonosi hozzájárulás beszerzését követően a határozat 1. pontjaiban 
szereplő feladat vonatkozásában a határozat mellékletét képező Vállalkozási 
szerződést a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel írja alá. 

     
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  2018. február 28. 
 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2018. évi költségvetési rendelet módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő:  a 2018. évi költségvetési rendelet első módosítása 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Cserni Béla képviselő módosító javaslatát – 
mellette szavazott 12 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), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

29/2018. (I.25.) határozata 
Cserni Béla képviselő módosító javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatta Cserni Béla képviselő azon 
módosító javaslatát, hogy a „Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a KNYKK 
Zrt. által működtetett 13-as jelű helyi buszjárat visszaállítására – Tóth Kálmán 
képviselő” című előterjesztés „A” változatú határozati javaslatában a „február” 
szövegrész „április”-ra módosuljon. 



35 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
30/2018. (I.25.) határozata 

képviselői indítvány megtárgyalására a KNYKK Zrt. által működtetett 
13-as jelű helyi buszjárat visszaállítására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „13”-as jelű helyi autóbuszjárat 
visszaállítását támogatja, egyben felkéri a polgármestert, hogy a KNYKK Zrt.-től kérje 
be a járat visszaállításának költségkimutatását és a közszolgáltatási szerződés 
módosításának tervezetét és azt terjessze a közgyűlés 2018. áprilisi rendes ülésére.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester 
  - a határozat végrehajtásának előkészítéséért: 
  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a költségkimutatás közgyűlés elé terjesztésére: 2018. április 19. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

31/2018.(I. 25.) határozata 
DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához szükséges 

konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés megkötésére 
a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási területén 

végzett közfeladatokhoz szükséges konténer és zsák biztosítására 2018. 
január-december hónapokra bruttó 20.000.0000,- Ft összegben a DUNANETT 
Nonprofit Kft.-vel a határozat mellékletét képező keretszerződést köt. 

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

közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához tartozó konténerek és 
zsákok biztosítására 20.000.000,- 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 a 2018. január-december 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:  2018. február 02. 
 
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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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

32/2018. (I. 25.) határozata 
útcsatlakozás tervének elkészítéséről a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 

épületétől az Aranyvölgyi út irányába 
 
1)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt. bruttó 

3.089.199,- Ft összegű árajánlatát útcsatlakozás tervének elkészítésére a 
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság épületétől az Aranyvölgyi út irányába és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező vállalkozási 
szerződést a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő  Zrt. -vel írja alá. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  a szerződés aláírására: 2018. február 02. 
 
2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a parkolóhelyek tervezéséhez 

szükséges fedezetet 2018. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól 
szóló önkormányzati  rendelet 5b. Tartalékok című mellékletének „Folyamatban 
lévő kötelezettségvállalás  tartaléka” előirányzat sorából történő 
átcsoportosítás útján biztosítja, a költségvetés 7a.  Melléklet 2. 
Városüzemeltetés/Városüzemeltetési és Beruházási Osztály alcím alatt 
létrehozott „Útcsatlakozás tervezése a Dunaújvárosi Rendőrkapitánysághoz” 
elnevezésű új soron bruttó 3.089.199,- Ft összegben. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetésébe tervezése 
során vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 

     a jegyző 
                        - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 

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

Határidő: - a 2018. évi költségvetés tervezése 
    - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés  
      aláírásával egy időben 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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), nem szavazott 1 fő 
(Barta Endre), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
33/2018 (I.25.) határozata 

Dunaújváros területén, a Sárkány közben 
járda és tereplépcső kivitelezési munkáiról 

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

járda és tereplépcső kivitelezési munkáit bruttó 12.433.797,- Ft összegért a DVG Zrt.-
vel elkészítteti.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a kivitelezési feladatra Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési tervében a 7a melléklet 
2. Városüzemeltetés/Városüzemeltetési és Beruházási Osztály alcím alatt a „Sárkány 
köz járda építés FORD ÁFA” szakfeladaton bruttó 7.000.000,- Ft összegben fedezetet 
biztosít. A fennmaradó bruttó 5.433.797,- forintra a fedezetet Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet 5b. Tartalékok című mellékletének „Folyamatban lévő 
kötelezettségvállalás tartaléka” előirányzat sorából történő átcsoportosítás útján 
biztosítja. 

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

meghatározott kötelezettségvállalások fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosításakor vegye figyelembe, valamint 
a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért 

       a jegyző 
    - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 

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

Határidő: - a 2018. évi költségvetés első módosításának időpontja 
     - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 
       a szerződés aláírásával egy időben 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá. 
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 

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

Határidő:   2018. február 02. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
34/2018 (I. 25.) határozata 

Dunaújváros területén, a Szent György úton és a Sárkány közben 
közvilágítás engedélyes tervének készítéséről 

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

úton és a Sárkány közben közvilágítás engedélyes tervét bruttó 1.004.253,- Ft 
összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az engedélyes tervek 

elkészítéséhez szükséges fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól 
szóló tervezett önkormányzati rendelet 5b. Tartalékok című mellékletének 
„Folyamatban lévő kötelezettségvállalás tartaléka” előirányzat sorából történő 
átcsoportosítás útján biztosítja, a költségvetés 7a. Melléklet 2. 
Városüzemeltetés/Városüzemeltetési és Beruházási Osztály alcím alatt 
létrehozott „Szent György úton és a Sárkány közben közvilágítás tervezése” 
elnevezésű új soron bruttó 1.004.253,- Ft összegben. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 

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

Határidő: 2018. február 2. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 2. 

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés módosítása 
során vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételével kapcsolatos teendőket végezze el 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

      a jegyző 
  - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 

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

Határidő: - a 2018. évi költségvetés első módosítása 
    - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés 
      aláírásával egy időben 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

35/2018. (I. 25.) határozata 
Dunaújváros területén, a Napraforgó Bölcsőde mellett 

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

3.127.019,- Ft összegű árajánlatát a Dunaújváros területén, a Napraforgó 
Bölcsőde mellett parkolóhelyek tervezésére vonatkozóan és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. -vel írja alá. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a szerződés aláírására: 2018. február 02. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a parkolóhelyek tervezéséhez 

szükséges fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 5b. Tartalékok című mellékletének „Folyamatban lévő 
kötelezettségvállalás tartaléka” előirányzat sorából történő átcsoportosítás útján 
biztosítja, a költségvetés 7a. Melléklet 2. Városüzemeltetés/Városüzemeltetési 
és Beruházási Osztály alcím alatt létrehozott „Napraforgó Bölcsőde melletti új 
parkolóhelyek tervezése” elnevezésű új soron bruttó 3.127.019,- Ft összegben. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés tervezése 
során vegye figyelembe,  valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 

     a jegyző 
                        - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 

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

Határidő: - a 2018. évi költségvetés tervezése 
    - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés 
      aláírásával egy időben 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán)– elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

36/2018. (I. 25.) határozata 
Dunaújváros területén, a Juharos étterem mellett parkolóhelyek és 

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

1.271.873,- Ft összegű árajánlatát a Dunaújváros területén, a Juharos Étterem 
mellett parkolóhelyek és behajtó tervezésére vonatkozóan és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. -vel. írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a szerződés aláírására: 2018. február 02. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a parkolóhelyek tervezéséhez 

szükséges fedezetet az előkészítés alatt álló Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet 5b. Tartalékok című mellékletének „Folyamatban 
lévő kötelezettségvállalás tartaléka” előirányzat sorából történő átcsoportosítás 
útján biztosítja, a költségvetés 7a. Melléklet 2. 
Városüzemeltetés/Városüzemeltetési és Beruházási Osztály alcím alatt 
létrehozott „Juharos étterem melletti új parkolóhelyek és behajtó tervezése” 
elnevezésű új soron bruttó 1.271.873,- Ft összegben. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés módosítása 
során vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 

     a jegyző 
                        - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 

     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                        - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 

     a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:  - a 2018. évi költségvetés első módosítása 

     - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés 
       aláírásával egy időben 
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Cserna Gábor polgármester 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 (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

37/2018. (I. 25.) határozata 
a 2017. év október 5. napjával történt állami támogatás módosításának 

az önkormányzat  költségvetésében történő rendezésére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, 

hogy a 2017. október 5-vel történő állami támogatás módosítására tekintettel az 
önkormányzat állami támogatása egyenlegében 10.855 E Ft-tal csökken. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami 

támogatás csökkenés kihatásának rendezése érdekében az Egyesített 
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény 
költségvetését módosítja. A költségvetés 4. mellékletében az 
intézményfinanszírozás csökken, a dologi kiadás csökken 100 E Ft-tal. 

 
3. Az intézményre nem továbbhárítható változás miatt az önkormányzati 

költségvetés 5. b melléklet intézményi tartalék terhére 11.513 E Ft-ot rendez, 
valamint az intézményt nem illető többletbevétel miatt 758 E Ft-ot a tartalék 
javára számol el. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 

hogy a soron következő 2017. évi költségvetési rendelet módosításánál az 1. 
pontban meghatározott átcsoportosítást vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
   a jegyző 
   - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a soron következő 2017. évi költségvetési rendelet módosítás 
                  alkalmával 

  
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a 

polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről az intézményeket tájékoztassa. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester 

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

Határidő:  2018. január 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Cserna Gábor), 
távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

38/2018. (I. 25.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén 
működő köznevelési intézményekben, valamint az Egyesített Szociális 
Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményben 

közétkeztetési szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási szerződés 
hosszabbításáról 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Megrendelő1, a Dunaújvárosi Óvoda, 
mint Megrendelő2, az Egyesített Szociális Intézmények és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai, mint Megrendelő3 és a Zalagast Kft. között a 2013. 
március 12-én megkötött és 2013. április 1-jén hatályba lépett szolgáltatási 
szerződést – figyelemmel a Vállalkozói Szerződés VI. 1. pontjára – Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a szerződésben rögzített változatlan 
feltételekkel, további 60 hónappal hosszabbítsa meg. 

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

pontban megjelölt szerződés hosszabbítására irányuló – a jelen határozat 
mellékletét képező – szándéknyilatkozatot a Dunaújvárosi Óvoda, és az 
Egyesített Szociális Intézmények és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
nyilatkozatával együtt küldje meg a Zalagast Kft. Vállalkozónak. 

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                         a polgármester 

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

Határidő:  - a nyilatkozatok megküldésére: 2018. február 01. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 14 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), távol lévő 1 
fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

39/2018. (I. 25.) határozata 
a Dunaújvárosi Óvoda gépjármű beszerzésére vonatkozó 

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

Dunaújvárosi Óvoda szállító gépjárművet vásároljon, 2018. évben a 
Dunaújvárosi Óvoda részére a gépjármű beszerzéséhez bruttó 2.500.000.- Ft 
fedezetet biztosít. 

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletében 
fedezetet biztosít a folyamatban lévő kötelezettség vállalások tartalék 
előirányzat sora terhére. 

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

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása során vegye figyelembe. 

 
 Felelős:   - a költségvetés tervezéséért: 
                            a jegyző 
        - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:   2018. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője részére. 

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

Határidő: a határozat közlésére: 2018. február 2. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
40/2018. (I.25.) határozata 

a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros újszülött élesztő- és 
melegítőasztal megvásárlásáról szóló kérelmének támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szent Pantaleon Kórház-

Rendelőintézet Dunaújváros részére 546.370,- Ft, azaz ötszáznegyvenhatezer-
háromszázhetven forint vissza nem térítendő támogatást biztosít újszülött 
élesztő- és melegítőasztal megvásárlásához a 2018. évi költségvetés terhére. 

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

Önkormányzata a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló rendeletében fedezetet biztosít a folyamatban lévő 
kötelezettségvállalások tartalék előirányzat sora terhére.  

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 
Dunaújváros intézménnyel az előkészített céltámogatási szerződést írja alá, 
továbbá jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről a szerződés aláírásától 
számított 15 napon belül. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  

                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a humán szolgáltatási osztály osztályvezetője  
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője                 

Határidő:  - a határozat közlésére:  2018. február 05. 
               - a szerződés aláírására: 2018. február 20. 
  

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

 
Felelős:  - a költségvetés tervezéséért: 

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

Határidő:  2018. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

41/2018. (I. 25.) határozata 
a kihűlés veszélye miatt egészségügyi ellátásba került személyek 

szociális szolgáltatásának megszervezéséről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézmény az aktív fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére 
a kihűlés veszélye miatt egészségügyi ellátásba került személyek szociális 
szolgáltatásának megszervezésére kiadott eljárásrend érvényessége alatt 
minden év december 1. napjától a következő év március 31. napjáig egy 
időintervallumban egyidejűleg két fő elhelyezését biztosítsa napi díj ellenében, 
napi háromszori hideg étkezés biztosításával. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Egyesített Szociális 

Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetőjét, 
hogy az 1. pontban hozott döntés alapján minden év március 31. napját 
követően küldje meg beszámolóját a jegyző részére. 

  
 Felelős: - az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet 
                          Idősek Otthonai intézményvezetője 
 Határidő: minden év április 30. napja  
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője és az 
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézményvezetője részére. 

  
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester       
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Határidő:   a határozat közlésére: 2018. február 5. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

42/2018. (I 25.) határozata 
a 4. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Dr. Ábrám és Társa Egészségügyi 

Betéti Társasággal fennálló feladatellátási szerződés megszüntetéséről  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dr. Ábrám és Társa 
Egészségügyi Betéti Társaság (képviseli Dr. Ábrám Erzsébet) között 2012. 
május 29-én létrejött feladat-ellátási szerződést dr. Ábrám Erzsébet 2017. 
december 1. napjával, 6 hónapos felmondási határidővel felmondta.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a dunaújvárosi 4. 

számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását – megfelelő, a körzetet betölteni kívánó 
jelentkező hiányában – 2018. június 1. napjától helyettesítéssel oldja meg, 
egyben felkéri a polgármestert, hogy Dunaújváros MJV Önkormányzata részére a 
működési engedélyt kérje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi 
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától és a finanszírozási szerződést kösse 
meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. 

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: a polgármester 

  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: 2018. június 1. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Dr. 

Ábrám és Társa Egészségügyi Betéti Társaságot, a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát és a Nemzeti Egészség-
biztosítási Alapkezelőt a határozat megküldésével tájékoztassa a testület 
döntéséről. 

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: a polgármester 

  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: 2018. február 9. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 14 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), távol lévő 1 
fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
43/2018. (I. 25.) határozata 

az étel láda elhelyezése feltételeinek megtárgyalásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által 
kiadott, a Dunaújváros közterületére tervezett ételadományok gyűjtését szolgáló 
étel láda kihelyezésére vonatkozó közegészségügyi-, higiénés feltételekről 
szóló állásfoglalást. 

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

tegyen közzé a dunaújvárosi egyesületek, alapítványok, illetve egyházi 
szervezetek részére felhívást az ételláda elhelyezésére és közegészségügyi- 
és higiénés feltételeknek megfelelő karitatív működtetése céljából. 

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

                  a humán szolgáltatási osztály vezetője  
Határidő:  2018. február 15. 

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

felhívási határidő lejártát követően a szociális, egészségügyi és lakásügyi 
bizottság véleményének kikérésével válassza ki azt a szervezetet, amelyet az 
étel láda elkészítéséhez való hozzájárulás címén támogat Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő:  2018. április 13. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. pontban foglaltak szerint 

kiválasztott szervezet részére az ételláda bekerülési költségéhez való 
hozzájárulás címén bruttó 300.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást 
biztosít, amelyre támogatási szerződést köt. 

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

pontban foglaltak szerint kiválasztott szervezettel a támogatási szerződést az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően írja alá. 
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Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                         a polgármester       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a humán szolgáltatási osztály vezetője  

Határidő:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsági ülését követő 
                 15 napon belül 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4. pontban szereplő 

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletében 
fedezetet biztosít a folyamatban lévő kötelezettség vállalások tartalék 
előirányzat sora terhére. 

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

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása során vegye figyelembe. 
 
Felelős:  - a költségvetés tervezéséért: 
                 a jegyző 
     - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  2018. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
44/2018. (I. 25.) határozata 

a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány megszűnési 
oka tudomásulvételéről szóló 271/2017. (IV. 21.) határozat módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kistérségi Foglalkoztatásért és 

Felnőttképzésért Közalapítvány megszűnési oka tudomásulvételéről szóló 
271/2017. (IV. 21.) határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 
Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány céljainak 
megvalósítása lehetetlenné vált, mivel a Közalapítvány részére támogatási 
szerződésben rendelkezésre bocsájtott forrásokat felhasználta, vagy az 
államkasszába visszafizette, így a jelenlegi vagyon nem teszi lehetővé intenzív 
képzési-átképzési programok végrehajtását az alapítvány hatáskörében. A 
kuratórium és az ellenőrző bizottság működése alapítványi támogatás hiányában 
ellehetetlenült, és a célok módosítására vagy más alapítvánnyal történő 
egyesülésre nincs mód. 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány megszűnjön.”  

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

Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány kuratóriumi 
elnöke nyilatkozata alapján tájékoztassa a Székesfehérvári Törvényszéket a 
Közalapítvány vagyonáról és e határozatot küldje meg a Székesfehérvári 
Törvényszék és a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért 
Közalapítvány kuratóriumi elnöke részére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester  
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:  2018. február 2. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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 2 fő 
(Barta Endre, Pintér Attila), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol 
lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

45/2018. (I.25.) határozata 
DMJV Önkormányzata Közgyűlése 423/2016. (VI.16.) határozata 

(az önkormányzati érdekeltségű Médiaközpont működtetésének finanszírozása) 
módosítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati érdekeltségű 

Médiaközpont működtetésének finanszírozásáról szóló 423/2016. (VI.16.) 
határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 
önkormányzati érdekeltségű médiarendszer működtetésének finanszírozására 
2016. július 1-jétől 2020. június 30-áig tartó időszakra a Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-vel – jelen határozat mellékletét képező – vállalkozási 
keretszerződést köt az alábbiak szerint: 

2016. évben 87.500.000 Ft+áfa, (a jelen határozat meghozataláig átutalt 
összegek figyelembe vételével) 
2017. évben 175.000.000 Ft+ áfa/év, 
2018. évben 197.000.000 Ft+áfa/év 
2019. évben 199.000.000 Ft+áfa/év, 
2020. évben 99.500.000 F+áfa összeget biztosít a médiarendszer 
működtetésére.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. június 30-án megkötött 

szolgáltatási keretszerződés II. Pénzügyi elszámolás 1.) pontjában szereplő 
összegeket az alábbiak szerint módosítja: 

 
2017. évben 175.000.000 Ft+ áfa/év, 
2018. évben 197.000.000 Ft+áfa/év 
2019. évben 199.000.000 Ft+áfa/év, 
2020. évben 99.500.000 F+áfa.,  

 
a szolgáltatási keretszerződés III. Felek együttműködése 1.) pontjának első 
mondatát pedig kiegészíti az alábbiak szerint:  
„Szolgáltató a tevékenységet a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési 
eljárás alapján megbízott vállalkozó útján köteles ellátni, a közbeszerzésekről 
szóló jogszabályi rendelkezésekben meghatározott feltételekkel, továbbá a 
Megrendelő által biztosított keretösszeg felhasználása során a hatályos 
jogszabályok – ezen belül a közbeszerzésekről szóló jogszabályi rendelkezések 
– figyelembe vételével köteles eljárni. Szolgáltató a tevékenysége során – az 
alvállalkozóira is kiterjedően – köteles képzett és gyakorlati, illetve szakmai 
tapasztalattal rendelkező szakembereket alkalmazni az adott tevékenységhez 
igazodóan.” 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy – a jelen határozat mellékletét képező – szolgáltatási keretszerződés 1. 
számú módosítását aláírja. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a humán szolgáltatási osztály vezetője  
Határidő: - a módosított keretszerződés aláírására: 2018. február 15. 

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

pontban elhatározottakat a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor és a 2019 – 2020. évi költségvetési rendeletek előkészítése 
során vegye figyelembe, melyhez a 2018. évi költségvetésben a feladat forrását 
az 5b. Melléklet „Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka” 
előirányzati sorról történő átcsoportosítással biztosítja. 

 
Felelős:  - a költségvetés előkészítéséért: 

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

Határidő:  a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának,  
                         valamint a 2019 – 2020. évi költségvetések előkészítésének 
                         időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

46/2018. (I.25.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei 

Kormányhivatal között, a Dunaújváros Városháza tér 1. IX. em. 903. szám alatti 
helyiség vonatkozásában fennálló helyiségbérleti szerződés 

2. számú módosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Fejér Megyei Kormányhivatal között 2013. április 22. 
napján, a Dunaújváros, Városháza tér 1. IX. emelet 903. számú irodahelyiség 
vonatkozásában létrejött helyiségbérleti szerződést a határozat mellékletét 
képező 2. számú szerződésmódosítás szerint módosítja, mely alapján a 
szerződés 2018. március 1. napjától határozatlan időre szól és bármelyik 
szerződő fél jogosult a szerződés 30 napos határidővel, a másik félhez intézett 
írásbeli nyilatkozatával indokolás nélkül felmondani. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező helyiségbérleti 
szerződés 2. számú módosítása aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését  
                  követő 8 napon belül 
                - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                  30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

47/2018. (I.25.) határozata  
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vodafone Magyarország 

Mobil Távközlési Zrt. között fennálló, a Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatti 
épületére vonatkozó bérleti szerződés 4. számú módosításáról 

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

Jogú Város Önkormányzata és a a Vodafone Magyarország Zrt. között a 
Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatti 74/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan 
fennálló tetőbérleti szerződés módosításához, mely szerint a Vodafone 
Magyarország Kft., mint bérlő 2018. január 1. napjától a KSH által közzétett 
fogyasztói árindex mértékével korrigált 1.134.050.- Ft (azaz Egymillió-
százharmincnégyezer-ötven forint) összegű bérleti díjat fizet, Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint bérbeadó az első félévre vonatkozó 
számláját leghamarabb 2018. március 31-én vagy azt követően, második félévre 
vonatkozó számláját szeptember 30-án, vagy azt követően állíthatja ki a 
vonatkozó hatályos jogszabályok alapján. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező 4. számú bérleti 
szerződésmódosítás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      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 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a dunaújvárosi 2976/8, 2976/43 és a 
2976/44 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Északi Ipari Parkban 
található ingatlanok hasznosítására (Hingyi Lászlóné kérelme)” című előterjesztés 
határozati javaslatára történő szavazásból Hingyi László képviselőt – mellette 
szavazott 8 fő (Cserni Béla, Gombos István, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő 
(Barta Endre, Iván László, Pintér Attila), nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Hingyi László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – kizárta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

48/2018. (I.25.) határozata 
Hingyi László képviselő személyes érintettség bejelentése alapján a 

határozathozatalból történő kizárásáról 
  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve „Javaslat a dunaújvárosi 
2976/8, 2976/43 és a 2976/44 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 
Északi Ipari Parkban található ingatlanok hasznosítására (Hingyi Lászlóné kérelme)” 
című előterjesztés határozati javaslatára történő szavazásból Hingyi László 
képviselőt kizárja. 
  
Felelős:         a polgármester 
Határidő:       azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 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 (Hingyi László), távol 
lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

49/2018. (I.25.) határozata 
a dunaújvárosi 2976/8, 2976/43 és a 2976/44 helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlanok hasznosításáról 

(Hingyi Lászlóné kérelme) 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy nyilvános 

pályázati úton értékesíti 39.144.000,- Ft+Áfa, azaz bruttó 49.712.880,- Ft 
kikiáltási áron a hatályos szabályozás terv keretei között, a pályázati felhívás 
mellékletét képező telekalakítási tervrajzon 2976/43 hrsz.-on jelölt 9786 m2 
nagyságú területrészt, mely ingatlan a dunaújvárosi 2976/8 hrsz.-ú, belterületi, 
kivett irodaépület és udvar megnevezésű, 9825 m2 nagyságú ingatlanból 5939 
m2 nagyságú, a dunaújvárosi 2976/44 hrsz.-ú, belterületi, kivett egyéb épület és 
udvar megnevezésű, 3039 m2 nagyságú ingatlanból 847 m2 nagyságú 
ingatlanrészekből, továbbá a dunaújvárosi 2976/43 hrsz.-ú, belterületi, 3000 m2 
nagyságú ingatlanból kerül kialakításra a telekalakítást követően. 

 
2.  Az 1. pontban hivatkozott ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog illeti 

meg. A nyertes pályázót terheli a vételáron felül a forgalmi értékbecslés, a 
telekalakítás, az igényelt közműkapacitások költségei, nyertes pályázó által 
megbízott jogi képviselő megbízási díja az adásvételi szerződéstervezet 
előkészítését illetően. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja jelen határozat 

mellékletét képező pályázati kiírást, egyúttal utasítja a polgármestert a pályázati 
kiírásnak a Dunaújváros című lapban való megjelentetéséhez szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a pályázati kiírás megjelentetésére: 2018. február 5. 
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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, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

50/2018. (I.25.) határozata 
 a dunaújvárosi 2976/40 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, 3146 m2 nagyságú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat 
értékeléséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 2976/40 hrsz. alatt 

nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 3146 m2 nagyságú 
ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánítja. A pályázati kiírásra 1 db pályázat érkezett. 

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

nyertesének az alábbi társaságot jelöli meg: 
 
Ingatlan címe Ingatlan 

hrsz.-a 
alapterület Nyertes pályázó  Vételár (vételi 

ajánlat) 

2400 
Dunaújváros 

belterület 
Északi Ipari 

Park 

2976/40 
hrsz. 

3146 m2  Kulcs-Forg Kft. (2459 Kulcs, 
Ifjúság u. 14.)  

12.615.460,-
Ft+Áfa 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező, a 2. pontban foglalt nyertessel kötendő adásvételi 
szerződés aláírására és felkéri jelen határozat közlésére.  

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől 
                  számított 8 napon belül.   
                - a szerződés aláírására: a határoztat közlését követő 30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, 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 (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

51/2018. (I.25.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 582/2016. (IX.22.) határozata 

módosítására 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 582/2016. (IX. 22.) határozata 1. 
pontját az alábbiak szerint módosítja:  
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 11/2016. (I. 21.) határozata 1. 
pontját az alábbiak szerint módosítja:  
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy hozzájárul 
ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő dunaújvárosi 3658/5 hrsz.-ú, 
6.462 m² nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból 
telekalakítási eljárás során kialakításra kerülő 6.332 m² nagyságú ingatlan a 
kérelmező részére értékesítésre kerüljön 588.- Ft/m², azaz 3.723.216.- Ft, vagyis 
Hárommillió-hétszázhuszonháromezer-kétszáztizenhat forint vételárért, azzal 
hogy a szomszédos 3661 helyrajzi számú ingatlan területe a telekalakítást 
követően 25.924 m² lesz.” 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az átminősítésnek megfelelő adásvételi 
szerződés és változási vázrajz aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság véleményének kikérést követően. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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 1 fő 
(Szabó Zsolt), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila), távol 
lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
52/2018. (I.25.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 427/2017. (VI.15.) határozata 
mellékletét képező Intézkedési terv módosításáról 
(Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.) 

 
1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítja Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Közgyűlésének 427/2017.(VI.25.) határozata mellékletét képező, az 
Állami Számvevőszék általi ellenőrzéshez kapcsolódó és a Dunaújvárosi 
Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.-t érintő Intézkedési tervet, tekintettel arra, hogy 
az Intézkedési tervben megjelölt határidőre (2017. március 31.) nem készült el a 
gördülő fejlesztési terv beruházási tervrésze. A dokumentum Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő megküldésének határideje 2018. 
december 31. 

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

határozat mellékletét képező módosított intézkedési tervet aláírja és az Állami 
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az 
Állami Számvevőszék részére küldje meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                   követő 8  napon belül 

                         - az intézkedési terv megküldésére: a határozat közlését követő 
                           30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, 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 (Barta Endre, Besztercei Zsolt), 
távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
53/2018. (I.25.) határozata 

 az élményfürdő koncesszió keretében történő üzemeltetésére, az ajánlattevői 
kör meghatározására, valamint a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó, 

ajánlatkérés és szerződés tervezetének véleményezéséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az élményfürdő 
üzemeltetésére vonatkozó eljárás nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény hatálya alá,  önkormányzati beszerzési eljárást kíván 
lefolytatni, egyben elfogadja a határozat 1. mellékletében csatolt koncessziós 
szerződés tervezetét, a 2. mellékletében csatolt ajánlatkérést, valamint a 
határozat 3. mellékleteként csatolt „A dunaújvárosi Élményfürdő üzemeltetési-
műszaki leírása” dokumentációt. 

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

pontban foglalt feladat megvalósításához a határozat1., 2. és 3. mellékletei 
megküldésével, az ajánlatkéréshez szükséges lépéseket tegye meg az alábbi 
gazdasági társaságok felé: 

 
DVG Zrt. 
Adószám:10728491-2-07 
Székhely: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1. 
E-mail: dvgzrt@dvgzrt.hu  
 
Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt.                                                                                         
Adószám: 13646231-2-09 
Székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 17-19                                                                         
E-mail: uniszol.titkarsag@uniszol.hu  
 
B+N Referencia Zrt.                                                                                                                    
Adószám: 23480874-2-05                                                                                                            
Székhely: 3937 Komlóska, Szkalka köz 1.                                                                                   
E-mail: iroda@bnref.hu 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester  
                      - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

        a vagyonkezelési osztály 
        a városüzemeltetési és beruházási osztály 

Határidő: a határozat közlésére és az ajánlatkérés megküldésére: az előkészítő 
                osztálynak való megküldését követő nyolc napon belül 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 2. 
pontban jelzett ajánlatkérésre beérkezett ajánlatokat terjessze a közgyűlés elé 
2018. márciusi ülésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester  
      - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

      a vagyonkezelési osztály 
Határidő: a közgyűlés 2018. márciusi ülése 

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

meghatározott feladat ellátás kezdő időpontja az élményfürdő jogerős 
használatbavételi engedélye, műszaki átadás-átvétele, próbaüzeme 
megvalósítását követő 60 napon belüli időpont. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

nyertes ajánlattevővel a koncessziós szerződés megkötésére a határozat 1. 
mellékleteként csatolt szerződés alapján. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester  
      - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

      a vagyonkezelési osztály 
Határidő: a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról szóló döntés meghozatalától 
                számított 30 napon belül 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 

sportszervezetek és egyéb kedvezményezettek részére céltámogatást nyújtására 
vonatkozó rendszer kidolgozására és annak közgyűlés elé terjesztésére a 2018. 
márciusi ülésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester  
                      - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

        a vagyonkezelési osztály 
Határidő: a közgyűlés 2018. márciusi ülése 

 
7.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a feladat ellátására fedezetet 

biztosít a 2018. évi költségvetésben 2018. április 01-i átvétellel számolva 8 
hónapra 35 millió Ft/hó+Áfa, azaz bruttó 355.600.000.- Ft összegben. 

 
8.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 

szerződés időtartama alatt, a szolgáltatás ellátásához szükséges fedezetet az 
Önkormányzat 2018.-2019. évi költségvetéseiben biztosítja. 

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

pontban jelzett kötelezettségvállalást a 2018. évi és 2019. évi költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.  
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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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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 
támogatására„ című előterjesztés határozati javaslatára történő szavazásból Hingyi 
László képviselőt – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Barta 
Endre), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Hingyi László), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – kizárta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

54/2018. (I.25.) határozata 
Hingyi László képviselő személyes érintettség bejelentése alapján a 

határozathozatalból történő kizárásáról 
  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve „Javaslat a Dunaújvárosi 
Labdarúgó Szövetség támogatására„ című előterjesztés határozati javaslatára 
történő szavazásból Hingyi László képviselőt kizárja. 
  
Felelős:         a polgármester 
Határidő:       azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Hingyi 
László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

55/2018. (I.25.) határozata  
a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatásáról 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Labdarúgó 
Szövetség (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) által 2018. január 19-21. 
között megrendezett  XVI.  Carissa Kupán résztvevő határon túli csapatok 
szállás és étkezési  költségeihez bruttó 494.958,- Ft, azaz bruttó 
Négyszázkilencvennégyezer-kilencszázötvennyolc forint támogatást nyújt a 
2018. évi költségvetés terhére. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetséggel a 
céltámogatási szerződést kösse meg azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján 
az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter előzetes 
felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben 
nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett 
támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági 
rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami 
támogatásnak minősül. A polgármester felhatalmazása kiterjed a 
szerződéstervezetnek az európai uniós források felhasználásáért felelős 
miniszter módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés 
aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                         a polgármester 
                       - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 

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

                          a céltámogatási szerződés aláírására: az európai uniós források      
                          felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata 
                          eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 

intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott 
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az 
önkormányzat internetes honlapján. 
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Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                        a jegyző 
                      - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály 

Határidő: - a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától 
                  számított 30 nap 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást az előkészítés alatt álló 2018. évi 
költségvetési rendelet 5.b. mellékletében szereplő folyamatban lévő 
kötelezettség vállalások tartaléka előirányzat sor terhére vegye figyelembe, az 
5. melléklet sport célok és feladatok egyéb kiadások előirányzat sorra tervezése 
érdekében, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                        a polgármester  
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály vezetője  
                      - a költségvetés módosításáért:  
                        a jegyző  
                      - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
                        a vagyonkezelési osztály vezetője  

Határidő: a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 13 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), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

56/2018. (I.25.) határozata 
a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia® rendezvénysorozata 

támogatására irányuló kérelmének elbírálásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Diáksport Szövetséget 
(1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 17) 700.000,- Ft, azaz hétszázezer forint 
vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Játékos Sportverseny 
Diákolimpia® országos döntőjének 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 az 5. melléklet Sportfeladatok alcím egyéb kiadások kiemelt 
előirányzati során az 5.b melléklet „Folyamatban lévő kötelezettségvállalások 
tartalék előirányzat” sorról történő átcsoportosítás útján 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 Magyar Diáksport Szövetséggel az előkészített 
céltámogatási szerződést írja alá, továbbá jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről a 
szerződés aláírásától számított 15 napon belül. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a humán szolgáltatási osztály osztályvezetője  
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője                      

Határidő: - a határozat közlésére:  2018. február 05. 
      - a szerződés aláírására: 2018. február 20. 
  

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

 
Felelős:   - a költségvetés tervezéséért: 

        a jegyző 
      - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 

        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:   2018. évi költségvetés módosításának időpontja 



67 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

57/2018.(I.25.) határozata 
„Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének 2018. évi bővítése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 799/2017. (XII.14.) 
határozatával támogatta „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének 2018. 
évi bővítése” tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § 
(1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

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

Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (1139 Budapest, Teve utca 
51/B) 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. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a NBB 
Vagyonvédelmi Kft. (1182 Budapest, Darányi utca 12.) nem tett eleget a 
hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, tekintettel arra, hogy nem nyújtott be 
hiánypótlást az alábbiak vonatkozásában: 

 
3.1.  Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 13. A kizáró okok és a 

megkövetelt igazolási módok pontjában a következőket írta elő: 
„Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági 
szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának 
hatálya alá tartozik. 
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel 
szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.” 

 
 Ajánlattevő ajánlatának 9. oldalán csatolásra került a Kbt. 114. § (2) 
bekezdésben foglaltakra vonatkozó nyilatkozat, mely nyilatkozat szerint 
nem tartozik csak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontok szerinti 
kizáró okok hatálya alá. 

 
 „Kérem ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen az 
előbbiek alapján a 6/A. sz. mellékletet benyújtani oly módon, hogy 
nyilatkozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti kizáró okról.” 

 
3.2. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 13. A kizáró okok és a 

megkövetelt igazolási módok pontjában a következőket írta elő:  
„Alvállalkozó (ill. kapacitást nyújtó) vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 
67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak 
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nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pont szerinti kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót, kapacitást nyújtó szervezetet.” 

 
Ajánlattevő elmulasztotta csatolni ajánlatához nyilatkozatát a Kbt. 67. § 
(4) bekezdés alapján az alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem 
állásáról. 

 
„Kérem ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen 
csatolni nyilatkozatát a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az 
alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásáról. (7. sz. 
melléklet)” 

 
3.3. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 20. Az ajánlati biztosíték 

előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 
vonatkozó információ pontjában a következőket írta elő:  
„Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő Kbt. 134. § (2) bekezdés szerint a 
szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények 
biztosítékaként a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltaknak 
megfelelően a nettó vételárdíj 3,0 %-ának megfelelő összegű teljesítési 
biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosítékot nyertes ajánlattevő a 
szerződés hatályba lépésének időpontjakor köteles rendelkezésre 
bocsátani. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról 
az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.”  

 
Ajánlattevő elmulasztotta csatolni ajánlatához nyilatkozatát teljesítési 
biztosíték rendelkezésre bocsátásáról. 

 
„Kérem ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen 
csatolni nyilatkozatát teljesítési biztosíték rendelkezésre 
bocsátásáról (11.sz. melléklet).” 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a 

rendelkezésre álló anyagi fedezet összege az ERANDO Biztonságtechnikai 
Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. által benyújtott legjobb ár-érték arányú 
ajánlatban igényelt ellenszolgáltatást meghaladja. 
 

5. A legjobb ár-érték arányú ajánlatban igényelt ellenszolgáltatás nettó 42.678.742 
Ft, a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 799/2017. (XII.14.) határozata alapján pedig nettó 26 000 
000,- forint.  

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint döntéshozó megállapítja, 

hogy az eljárás a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen 
tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem 
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb 
ajánlatot tett ajánlattevővel. 
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Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
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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 1 fő (Besztercei Zsolt), távol 
lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Barta Endre képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy tartózkodott szavazat adódik, így kialakult a szavazás 
eredményeként: 11 igen szavazat, tartózkodott 2 fő, nem szavazott 1 fő, távol lévő 1 
fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
58/2018. (I.25.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2017. évi közbeszerzési tervének 5. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2017. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervének 5. 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 5. 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 2018. január 31. 
      a közzététel időtartama a 2017. évre vonatkozó közbeszerzési terv 
                          honlapon történő közzétételének időpontjáig tart. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), 
tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), 
távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

59/2018. (I.25.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről és új szabályzat elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát 2018. január 26-i hatállyal e 
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2017. (I.19.), a 619/2017. 
(IX. 21.) valamint a 798/2017. (XII. 14.) határozatát és annak mellékletét. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő 
(Szabó Zsolt), nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Pintér Attila), 
távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Szabó Zsolt képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy nem szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 10 
igen szavazat, 1 nem szavazat, nem szavazott 3 fő, távol lévő 1 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

60/2018. (I.25.) határozata 
a Megyei Jogú Városok Szövetsége „Védjük meg településeinket, 

védjük meg hazánkat” felhívásának megtárgyalásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Védjük meg 
településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elutasítja a Soros-tervet, és azt, 
hogy Dunaújvárosban bevándorlásszervező irodát működtessenek. 

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

komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország 
Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a 
bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen. 

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

határozatról a határozat megküldésével tájékoztassa a Megyei Jogú Városok 
Szövetségét. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

            a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a jogi és közgyűlési osztály vezetője 

Határidő: 2018. január 31. 
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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, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), 
tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő 
(Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

61/2018. (I.25.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Jegyzőjének beszámolóját Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 2017. évi tevékenységéről a határozat mellékletét képező 
beszámoló szerint. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
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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), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

62/2018. (I.25.) határozata 
díszsírhely adományozásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Kálmán András, Dunaújváros 

egykori polgármestere és országgyűlési képviselője részére díszsírhelyet 
adományoz a dunaújvárosi köztemetőben. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy dr. Kálmán 

András eltemettetésének költségeinek megfizetését vállalja a temetkezési 
szolgáltató által kiállított árajánlat alapján bruttó 726.000,- Ft összegben, 
egyúttal felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és pénzügyi teljesítéséről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  a temetkezési szolgáltató számlájában meghatározott határidő 
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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), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

63/2018. (I.25.) határozata 
a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium területén lévő 

műfüves sportpálya felújítási munkáira 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Lorántffy 
Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium területén lévő műfüves 
labdarúgó pálya felújítási munkáira Vállalkozási szerződést kíván kötni a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel, (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) 
bruttó: 11.074.131,- Ft összegben. 

 
2.)  Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló – a későbbiekben elfogadásra kerülő – rendelet 5b. mellékletének 
„Folyamatban lévő kötelezettségvállalás tartaléka” előirányzat sorából történő 
átcsoportosítás útján biztosítható. 
Az átcsoportosított összeg a 2018 -évi költségvetési rendelet 7b. mellékletében 
a „Városfejlesztés és rendezés” alcím alatt a „Lorántffy Zsuzsanna 
Szakközépiskola területén található műfüves labdarúgó pálya felújítása” 
elnevezésű új soron kerüljön rögzítésre.  
 

3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat 1. pontjaiban szereplő feladat vonatkozásában a határozat 
mellékletét képező Vállalkozási szerződést a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt.-vel írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  2018. február 28. 
 

4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2018. évi költségvetési rendelet módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő:   a 2018. évi költségvetési rendelet első módosítása 
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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, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

64/2018. (I.25.) határozata 
Dunaújváros, Sport u. I. és II. ütemének felújítási munkálatára 

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

Sport u. I. és II. ütemének felújítási munkáját bruttó 88.460.674,- Ft összegért a 
DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

Dunaújváros, Sport u. I. és II. ütemének felújítási munkájának fedezete a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi 
költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
5.b. Tartalékok című mellékletének „Folyamatban lévő kötelezettségvállalás 
tartaléka” előirányzat sorából történő átcsoportosítás útján biztosítható, a 
költségvetés 7.a. melléklet 2. Városüzemeltetés/Városüzemeltetési és 
Beruházási Osztály alcím alatt létrehozott „Sport u. I. és II. ütemének felújítási 
munkája” elnevezésű új soron bruttó 88.460.674,- Ft összegben. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                         a polgármester 

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

Határidő: 2018. február 02. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze 
el. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

                         a jegyző 
  - a költségvetés módosításának előkészítésében való  
    közreműködésért: 

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

Határidő: - a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
                         - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2018. február 02. 

 


