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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. február 15-ei nyílt 
ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés „Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem és a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti ingatlan bérleti szerződés 
kiegészítéséről (közpark bérlet)” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – 
mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – felvette és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
70/2018. (II.15.) határozata 

„Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata közötti ingatlan bérleti szerződés kiegészítéséről (közpark 
bérlet)” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. február 15-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti ingatlan bérleti szerződés kiegészítéséről 
(közpark bérlet)” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 44. napirendjeként 
felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 
fejlesztési program keretében bővítendő, felújítandó és korszerűsítendő Dunaújvárosi 
Kézilabda akadéia Sportcsarnokának generáltervezői tevékenysége” tárgyú 
beszerzési eljárás megindítására” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – 
mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – felvette és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
71/2018. (II.15.) határozata 

„Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztési program keretében 
bővítendő, felújítandó és korszerűsítendő Dunaújvárosi Kézilabda akadéia 
Sportcsarnokának generáltervezői tevékenysége” tárgyú beszerzési eljárás 

megindítására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 
tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. február 15-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztési 
program keretében bővítendő, felújítandó és korszerűsítendő Dunaújvárosi Kézilabda 
akadéia Sportcsarnokának generáltervezői tevékenysége” tárgyú beszerzési eljárás 
megindítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 45. napirendjeként felvette. 



3 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
72/2018. (II.15.) határozata 

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

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

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési 

tervének elfogadására 
 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének megalkotására 
 
6. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2018. évi szünidei étkeztetésének 

biztosítására 
 
7. Javaslat a TOP program keretében megvalósítandó „A Baracsi úti Arborétum” elnevezésű 

beruházások előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére 
 
8. Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme tárgyában 

létrejött Támogatási Szerződés módosítására 
 
9. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való 

részvételhez szükséges módosított megállapodás aláírására  
 
10. Javaslat a településkép védelmi rendelettel kapcsolatos településrendezési eszközök 

módosítása során beérkezett véleményekkel kapcsolatos döntés átruházására 
 
11. Javaslat a logisztikai feladatok ellátására, a TOP programok keretében felújításra kerülő 

épületek vonatkozásában 
 

12. Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez 
többletforrás biztosítására 

 
13. Javaslat 2018. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és 

kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 
 
14. Javaslat a volt Zöld Rendelő környékén lévő új parkolóhelyek kialakításáról szóló 

képviselői indítvány megtárgyalására 
 

15. Javaslat Dunaújváros területén a Dózsa György út – Szórád Márton út – Táncsics M. út 
által határolt területre további parkolók megépítésére vonatkozó tervek elkészítésére 
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16. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítása /2018. január – március hónap/ 
megkötésére 

 
17. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási keretszerződés – 2018. április–december hónap – megkötésére 
 

18. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési terve 
elfogadására 

 
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok értékelésére, a 
nyertes kiválasztására, valamint a megbízási szerződés tervezetének jóváhagyására 

 
20. Javaslat Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáira 

 
21. Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési 

munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
 

22. Javaslat a Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai felújításhoz kapcsolódó 
kiegészítő munkák elvégzésére 

 
23. Javaslat a Vasvári Pál Általános Iskola melléképületének alapstabilizációs és utólagos 

vízszigetelési munkáinak kivitelezésére 
 

24. Javaslat a Zengő-Bongó Bölcsődében akadálymentes rámpa építésére 
 
25. Javaslat a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye 

diákjai nyelvi táborban való részvételének támogatására 
 

26. Javaslat a József Attila Könyvtár 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének 
jóváhagyására 

 
27. Javaslat az Intercisa Múzeum 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének 

jóváhagyására 
 
28. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza intézménynél 1 fő takarítói 

álláshely engedélyezésére 
 
29. Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére „Ragyogj kékben” – autizmus 

világnapja programra nyújtott támogatás elszámolási határideje, valamint a támogatási 
szerződés módosítására 

 
30. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátása érdekében előzetes 

döntés meghozatalára 
 

31. Javaslat a Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának támogatására 
 

32. Javaslat a Dunaújvárosi sportszervezetekkel kötött kölcsönszerződés és támogatási 
szerződés módosítására 

 
33. Javaslat a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület támogatására 

 
34. Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 

közötti Bérleti/rendelkezésre állási szerződés megkötéséről 
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35. Javaslat a Petőfi S. u. 1/A. Társasház ingatlanvásárlási kérelmének elbírálására 
 

36. Javaslat a dunaújvárosi 372/19 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan egy része, 
természetben az Alsó-Duna-parton található ingatlan hasznosítására (Kavics-Ker Kft. 
kérelme) 

 
37. Javaslat az önkormányzat és a DVG Zrt. között fennálló, a 2400 Dunaújváros, Hunyadi J. 

u. 4/1. szám alatti ingatlanra kötött bérleti szerződés módosítására 
 

38. Javaslat a Jókai u. 19. és a Bóna u. 7. szám alatti ingatlanok őrzését biztosító 
riasztórendszer kiépítésére (DVG Zrt. ajánlata) 

 
39. Javaslat Mészáros Lászlóné által önkormányzati tulajdonba adott lakás bejárati ajtajának 

cseréjére (Dunaújváros, Szórád Márton út 2. 4. 1., 151/4/A/17 hrsz.) 
 

40. Javaslat az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) a dunaújvárosi közvilágítási 
beruházást vizsgáló jelentésének nyilvánosságra hozataláról szóló képviselői indítvány 
megtárgyalására 

 
41. Javaslat a polgármester 2018. évi szabadságának ütemezésére 
 
42. Javaslat a polgármester 2018. évi cafetéria-juttatási keretének elfogadására 
 
43. Javaslat a 2018. évi országgyűlési képviselők választásának lebonyolításában résztvevő 

dunaújvárosi szavazatszámláló bizottsági (SZSZB) tagok és póttagok megválasztására 
 

44. Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
közötti ingatlan bérleti szerződés kiegészítéséről (közpark bérlet) 

 
45. Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztési program keretében bővítendő, 

felújítandó és korszerűsítendő Dunaújvárosi Kézilabda akadéia Sportcsarnokának 
generáltervezői tevékenysége” tárgyú beszerzési eljárás megindítására 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) 
– megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
73/2018. (II.15.) határozata 

a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülésre meghívott személyek számára 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán) – biztosított és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
74/2018. (II.15.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. február 15-i 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 „Javaslat a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda 
megbízására a DVG Zrt.-vel szemben a DVCSH Kft. által indított csapadékvíz 
elvezetési díj megfizetése iránti perrel összefüggő jogi feladatok ellátására” című 
előterjesztést, valamint a „Javaslat az önkormányzat és a DVCSH Kft. közötti egyes 
Vállalkozási keretszerződések megszüntetésére, és a víziközmű vagyon bérleti díj 
terhére történő rekonstrukciós munkák beszerzéséről való döntésre a közbeszerzési 
törvény alapján” című előterjesztést zárt ülésen – 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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt) – 
tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
75/2018. (II.15.) határozata 

„Javaslat a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda megbízására a DVG Zrt.-vel szemben a 
DVCSH Kft. által indított csapadékvíz elvezetési díj megfizetése iránti perrel 

összefüggő jogi feladatok ellátására”című napirend, valamint a „Javaslat az 
önkormányzat és a DVCSH Kft. közötti egyes Vállalkozási keretszerződések 

megszüntetésére, és a víziközmű vagyon bérleti díj terhére történő 
rekonstrukciós munkák beszerzéséről való döntésre a közbeszerzési 

törvény alapján”című napirend zárt ülésen történő tárgyalásának 
elrendeléséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. február 15-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dr. Szabó Iván 
Ügyvédi Iroda megbízására a DVG Zrt.-vel szemben a DVCSH Kft. által indított 
csapadékvíz elvezetési díj megfizetése iránti perrel összefüggő jogi feladatok 
ellátására” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja 
alapján, valamint a „Javaslat az önkormányzat és a DVCSH Kft. közötti egyes 
Vállalkozási keretszerződések megszüntetésére, és a víziközmű vagyon bérleti díj 
terhére történő rekonstrukciós munkák beszerzéséről való döntésre a közbeszerzési 
törvény alapján” című napirend tárgyalására zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. 
§ (2) bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Cserna Gábor) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
76/2018. (II.15.) határozata 

a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés zárt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 



10 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülésre meghívott személyek számára 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – biztosított és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
77/2018. (II.15.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. február 15-ei zárt ülésére 
meghívott személynek 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 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 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), tartózkodott 3 fő (Barta Endre, 
Pintér Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

78/2018. (II.15.) 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), ellene szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
79/2018. (II.15.) 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 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 (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

80/2018. (II.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet - a 

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet élelmezési kiadásai előirányzat 
hiányának biztosítását megalapozó - módosításának elfogadásáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy jóváhagyja a 
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet előirányzat módosítását oly módon, 
hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 14. 
§ (4) bekezdésében rögzített feltétel teljesítésétől eltérően a bruttó 20.121 E Ft 
összegű saját bevétel 100 %-át engedélyezi felhasználni az étkeztetési kiadások 
előirányzat növekménye forrásául.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
                a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                  közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2017. évi költségvetési rendelet jelen módosításának 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, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), ellene 
szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt) – megalkotta a 4/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserna Gábor, Pintér Attila, Szabó Zsolt), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
81/2018. (II.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2018. évi költségvetési tervének elfogadásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a 

2018. évi költségvetési tervadatokat tartalmazó előterjesztést és az abban 
foglaltakat a költségvetési rendelet-tervezet megalapozásául elfogadja.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy az Áht. 29/A §-

ban meghatározott, a Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető 
ügyletből származó kötelezettséget 2018. január 1-jén könyveiben nem tart 
nyilván. Ennek megfelelőn az Áht. 23. § (2) bekezdése g) pontja szerinti adatot 
a 2018. évi költségvetésében nem szerepeltet.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

    a polgármester 
Határidő: 2018. február 15. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy tudomásul bír 

arról, miszerint a költségvetési információk feldolgozása befejezéséig rögzített 
és a mérlegkészítés időpontjáig beérkező, előző évet terhelő kötelezettségek 
könyvelt összegének különbözete (beleértve a költségvetési szervek adatait is) 
a zárszámadás során, a maradvány elszámolásban kerül rendezésre.  Felkéri a 
Polgármestert, hogy a zárszámadási rendelet összeállításakor a maradvány 
elszámolást a tényleges kötelezettségek figyelembevételével állítsa össze. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

    a polgármester 
      - az előterjesztés beterjesztéséért: 

    a jegyző 
      - az előterjesztés előkészítéséért: 

    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a zárszámadási rendelet összeállítása illetve közgyűlési elé 
                terjesztése 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Szabó Zsolt képviselő módosító javaslatát – 
mellette szavazott 5 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Iván László), tartózkodott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László) – nem fogadta el és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

82/2018. (II.15.) határozata 
Szabó Zsolt képviselő módosító javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó Zsolt képviselő módosító 
javaslatát, mely szerint a 2018. évi kötségvetési rendeletben a Modern Művészetért 
Közalapítvány támogatását a közgyűlés – az általános tartalék terhére – 5 millió Ft-
tal emelje meg, nem fogadta el.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Tóth Kálmán képviselő módosító javaslatát – 
mellette szavazott 6 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 9 fő (Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László) – nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

83/2018. (II.15.) határozata 
Tóth Kálmán képviselő módosító javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth Kálmán képviselő módosító 
javaslatát, mely szerint a 2018. évi költségvetési rendeletben a közbiztonsági 
feladatoknál szereplő, a térfigyelő rendszer bővítését szolgáló előirányzat 68,5 millió 
forint, továbbá a polgárőrségek támogatására biztosított előirányzat 5 millió forint 
legyen, nem fogadta el. 
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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), ellene szavazott 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth 
Kálmán) – megalkotta az 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
84/2018. (II.15.) határozata 

a 2018. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2018. évi 

szünidei ingyenes gyermekétkeztetést a tavaszi, nyári, őszi, téli szünetben 
biztosítja a rászoruló dunaújvárosi  
- hátrányos helyzetű és 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek mellett  
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskolás gyermekek 

részére. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2018. évi 

nyári ingyenes gyermekétkezetést a dunaújvárosi bölcsődés és óvodás korú   
- hátrányos helyzetű, és 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan 
  hátrányos helyzetű gyermekek mellett  
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére 

az intézmény nyári zárva tartásának idejére biztosítja, abban az esetben, ha a 
gyermek 2018. év augusztus hónapjában nem veszi igénybe az ügyeletes 
intézményben a bölcsődei, illetve óvodai ellátást.  

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2018. évi 

nyári ingyenes gyermekétkeztetést az iskoláskorú (általános, illetve 
középiskolás) gyermekek részére 2018. június 18-tól 2018. augusztus 31-éig 
tartó időszakban, összesen 54 munkanapon keresztül biztosítja. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a hátrányos helyzetű, illetve a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek után járó központi költségvetési normatíva által nem 
fedezett összegre vonatkozó, valamint a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek étkeztetésének forrását Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló rendelet 4. melléklet 10. Gazdasági Ellátó 
Szervezet dologi kiadások sor terhére biztosítja utólagos elszámolás mellett. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője                       
Határidő: 2019. január 15. 
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5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az egyes 
szünidei étkeztetések lebonyolítására a Gasztro-Life Kft., a Ceka & Csoki Bt., 
és a Kiss-Proviant Kft-től elektronikus úton kér be árajánlatokat. 

 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az előterjesztés 1. 

számú mellékletében szereplő „Vállalkozási szerződést” és egyetért annak 
tartalmával. 

 
7.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 2018. év tavaszi, nyári, őszi, téli szünidei étkeztetésére vonatkozó 
„Vállalkozási szerződést” az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 
15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet szabályainak megtartásával a 
kiválasztott szolgáltatóval megkösse.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a szociális osztály vezetője 
Határidő: 2018. március 19.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

85/2018. (II.15.) határozata 
a TOP program keretében megvalósítandó „A Baracsi úti Arborétum” 

elnevezésű beruházások előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. 
gondoskodjon a TOP-6.1.4-16 pályázati felhívás keretében a „A Baracsi úti 
Arborétum fejlesztése”  beruházásának előkészítésével kapcsolatos engedélyes 
és kiviteli tervek elkészítéséről a határozat mellékleteként szereplő 
szerződéstervezet szerint, 8.000.000, Ft + ÁFA, összesen bruttó 10.160.000,- 
Ft, azaz tízmillió-egyszázhatvanezer forint vállalkozási díjért, mely a  2018. évi 
költségvetés terhére 10.160.000,- Ft összeg kerül elszámolásra. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 

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

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
 Határidő: - a tervezés megindítására: 2018. március 02. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 

kötelezettségvállalás összegét a támogatás megérkezéséig az Önkormányzat 
előfinanszírozza DMJV Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 
rendelete 5. melléklet 23.3 TOP programok, dologi kiadások sorról történő 
átcsoportosítással biztosítja a 7.A melléklet 23.  Pályázati és egyéb 
támogatással megvalósuló projektek kiadásai alcím alatt létrehozott új soron, 
„TOP-6.1.4-16 ” Baracsi úti Arborétum” elnevezéssel szerepelteti. 

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

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

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában történő közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a költségvetés soron következő módosításának időpontja 



22 
 

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, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), tartózkodott 1 fő 
(Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

86/2018. (II.15.) határozata 
Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme tárgyában 

létrejött Támogatási Szerződés módosításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 864/2017. (XII.21.) határozata 

alapján a Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése tárgyában a 
2017. december 29-én megkötött Támogatási Szerződést Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium módosította. 
A módosítás alapján a támogatási keretösszeg, mely ténylegesen a fejlesztésre 
fordítható forrás összege, 898.256.000,- Ft. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tudomással bír arról és 

elfogadja azt a célt, hogy a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
szóló 2017. évi C. törvény 1. számú melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezetének 20 cím 39 alcím 43 jogcímcsoport a Dunaújváros 
labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat terhére 
(ÁHT azonosító szám: 358617) vissza nem térítendő támogatásban (a 
továbbiakban: Támogatás) részesüljön mindösszesen 1.396.512.000 Ft, azaz 
egymilliárd-háromszázkilencvenhatmillió-ötszáztizenkettőezer forint összegben, 
mely magában foglalja az 1. pontban meghatározott támogatási összeget is. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul bír arról, hogy a 

Támogatási Szerződés 2. sz. módosítás 2. alcím 2.3. pontja szerint a 
támogatás lehívási kérelemének átfutási ideje végett 200.000.000,- Ft 
támogatási összeg utólag hívható le, ezért ezt az összegetaz önkormányzatnak 
saját forrásból meg kell előlegeznie. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett a 

jelen határozat mellékletét képező Támogatási Szerződés 2. számú 
módosításával egyet ért és abban foglaltakat tudomásul veszi. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

4. pontban elfogadott támogatási szerződés módosítás aláírására és ahhoz 
szükséges döntések meghozatalára. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2018. március 14. 
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6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. 
pontban nevezett 200.000.000,-Ft önkormányzati saját forrást, valaminta 2. és 
4. pontban meghatározott célkitűzés költségvetési kihatását a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és 
végrehajtásának szabályairól szóló rendeletébe építse be. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
87/2018. (II.15.) határozata 

a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való 
részvételhez szükséges módosított megállapodás aláírásáról  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást 
kössön Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft-vel és DV N 
Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt-vel a TOP-6.9.2-16 “Helyi identitás 
és kohézió erősítése” címmel megjelent pályázati felhívásra támogatási 
kérelem benyújtása, valamint a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a 
projekt megvalósítása érdekében. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő - a határozati javaslat 
mellékletét képező - módosított konzorciumi megállapodást, valamint a 
támogatási kérelem benyújtásához, illetve a projekt előkészítéséhez szükséges 
dokumentumokat aláírja. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
88/2018. (II.15.) határozata 

a településkép védelmi rendelettel kapcsolatos településrendezési eszközök 
módosítása során beérkezett véleményekkel kapcsolatos döntés átruházására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a településkép védelmi rendelettel 

kapcsolatos településrendezési eszközök módosítása során beérkezett 
vélemények elfogadásával vagy el nem fogadásával kapcsolatos döntést 
átruházza a polgármesterre. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Polgármester, hogy a 

közgyűlés soron következő rendes ülésén tájékoztatni köteles a közgyűlés tagjait 
az átruházott hatáskörben hozott döntéséről. 

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

beérkezett véleményekkel kapcsolatos döntését az állami főépítész részére küldje 
meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2018. február 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

89/2018. (II.15.) határozata 
 a logisztikai feladatok ellátására, a TOP  programok keretében felújításra 

kerülő épületek vonatkozásában 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a logisztikai 
feladatok ellátására, a TOP programok keretében felújításra kerülő épületek 
vonatkozásában Vállalkozási keretszerződést kíván kötni a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-vel, (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) nettó 3.000.000,- 
Ft + ÁFA (bruttó: 3.810.000,- Ft) összegben. 

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

Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló  
rendelet 5b. mellékletének „Folyamatban lévő kötelezettségvállalás tartaléka” 
előirányzat sorából történő átcsoportosítás útján biztosítható, 
Az átcsoportosított összeg a 2018. évi költségvetési rendelet 5. melléklet 23. 
alcímében szerepló „TOP program dologi kiadás” előirányzati soron kerül 
rögzítésre.  

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

hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a határozat 
mellékletét képező Vállalkozási keretszerződést 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. március 05. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
90/2018. (II.15.) határozata 

a DUNANETT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez 
többletforrás biztosítására 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. számú mellékletét 

képező vállalkozási keretszerződést, bruttó 18.187.671,- Ft összegben megköti 
a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 

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

közigazgatási területén végzett lomtalanítási feladatok ellátásához szükséges 
bruttó 18.187.671,- Ft fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló önkormányzati rendeletében biztosítja.  

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

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

 
 Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                  a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:  2018. február 28. 

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

gondoskodjon a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendők elvégzéséről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

91/2018. (II.15.) határozata 
2018. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és 

kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 
 

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

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

közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására bruttó 66.367.526,- Ft-ot 
hagy jóvá, mely kötelezettségvállalás fedezetét a 2018. évi költségvetésben 
biztosítja. 

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

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

  
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2018. február 28. 

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

gondoskodjon kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendők elvégzéséről. 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

92/2018. (II.15.) határozata 
a volt Zöld Rendelő környékén lévő új parkolóhelyek kialakításáról szóló 

képviselői indítvány megtárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítást ad Dunaújváros közigazgatási 
területének feltérképezésére további parkolóhelyek kialakításának lehetőségét 
megvizsgálandó. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Határidő: folyamatos 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

93/2018. (II.15.) határozata 
Dunaújváros területén a Dózsa György út - Szórád Márton út – Táncsics M. út 

által határolt területre további parkolók megépítésére vonatkozó tervek 
elkészítéséről 

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

területén a Dózsa György út - Szórád Márton út – Táncsics M. út által határolt 
területre további parkolók megépítésére vonatkozó terveket bruttó 2.760.821,-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 „Szórád Márton út parkoló tervezése II. ütem” szakfeladaton fedezetet 
biztosít.  

 
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 28. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendőket végezze el. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a jegyző 
              - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: - a 2018. évi költségvetés első módosítása 
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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, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
94/2018. (II.15.) határozata 

a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási szerződés /2018. január-március/ 1. sz. módosítás megkötéséről 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zártkörű Részvénytársaság által 2018. január 4-én megkötött a 2018. január-
március hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés 1. számú módosítását a 
VIII. során szereplő előirányzat 4.000.000,- Ft emelésével, jóváhagyja. 

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

Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
önkormányzati rendelet 5b. Tartalékok című mellékletének „Folyamatban lévő 
kötelezettségvállalás tartaléka” előirányzat sorából történő átcsoportosítás útján 
biztosítja, a költségvetés 5. számú melléklet 4. „Környezet-egészségügy” 3. 
dologi kiadások elnevezésű sorra 4.000.000,- Ft összegben. 

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

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-vel 2018. január-március hónapra szóló szolgáltatási 
keretszerződés 1. számú módosítását írja alá, továbbá 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 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 következő módosítása során vegye figyelembe, 
valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket 
végezze el. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
           a jegyző 
         - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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- a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének 
előkészítéséért: 

               a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:   - a 2018. évi költségvetés tervezése 
             - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 
                    a szerződés aláírásával egyidőben 



33 
 

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, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
95/2018. (II.15.) határozata 

DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási szerződés -2018. április-december hónap- megkötéséről 

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

végzett közfeladatok 2018. április-december hónapban történő ellátására bruttó 
810.117.848,- Ft összegben a DVG Zrt.-vel a határozat mellékletét képező 
szolgáltatási keretszerződést köt. 

 
2.)  A szerződés I. (Erdőfenntartás, erdészeti munkák), II. (Parkfenntartás, városi 

parkok zöldterületek fenntartása), X. (köztéri műtárgyak és berendezések 
karbantartása), XI. (Köztéri játszóeszközök karbantartása), XIII. (Ünnepi 
zászlózás), XIV. (Út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása), XV. 
(Közúti tartozékok karbantartása), XVI. (Hidak karbantartása buszmegállók 
üvegezése), XXII. Dr. Molnár László emlékpark fenntartási munkái), XXIV. 
(Sportpályák berendezéseinek javítása, pótlása) sorokat érintő 
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet 5. mellékletének 2. 
számú Városüzemeltetés alcím alatt szereplő dologi kiadások előirányzat sora, 
valamint 372.793,- Ft többletfedezetet biztosít az 5.b melléklet „Folyamatban 
lévő kötelezettségvállalás tartaléka” soráról történő átcsoportosítás útján. 

 
3.)  A szerződés XXV. (Védmű zöldterületeinek gondozása, fenntartása, telephely 

üzemeltetés, Duna-parti játszótér üzemeltetése), XXVI. (Partvédelmi feladatok), 
XVII. (Közkifolyók üzemeltetése), XXVII. (Zárt és nyitott elválasztott rendszerű 
csapadék csatornák javítása, karbantartása) sorokat érintő 
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet 5. mellékletének a 
3. számú Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás alcím alatt szereplő dologi kiadások 
előirányzat során biztosított. 

 
4.)  A szerződés III. (Hó és síkosság mentesítés), IV. (Közterületek tisztán tartása, 

kézi út és járdatisztítás), VII. (Köztéri hulladékgyűjtő edények karbantartása, 
pótlása), VIII. (Egyéb köztisztasági feladatok, szemét konténerbe rakodása), XX. 
(Utak pormentesítése), XXIII. (Közúti baleset utáni takarítás)  sorokat érintő 
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló  rendelet 5. mellékletének a 
4. számú Környezet-egészségügy alcím alatt szereplő dologi kiadások 
előirányzat során biztosított. 
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5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal 2018. április-december hónapra szóló szolgáltatási 
keretszerződést aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
              a polgármester 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Határidő: 2018. március 30. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2-4. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2018. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe, 
valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket 
végezze el. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
             a jegyző 
           - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
             a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
           - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének 
                előkészítéséért: 
             a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: - a 2018. évi költségvetés tervezése 
             - a 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 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
96/2018. (II.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2018. évi közbeszerzési tervéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évre vonatkozó – a határozat mellékletét képező – 
közbeszerzési tervét elfogadja, egyúttal elrendeli a Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 
424/2017. (XII.19.) kormányrendelet 7. § (5) bekezdése szerinti közzétételét. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a közbeszerzési ügyintéző 
Határidő: - a közzétételre 2018. március 31. 

- a közzététel időtartama a 2019. évre vonatkozó közbeszerzési terv 
közzétételének időpontjáig tart. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

97/2018. (II.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok 
értékeléséről, a nyertes kiválasztásáról, valamint 

a megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros MJV 
Önkormányzata részére „felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
feladatok ellátása” tevékenység elvégzésével – mint legkedvezőbb ajánlatot 
tevőt – az Ész-Ker Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-t (1026 Budapest, 
Pasaréti út 83.) bízza meg 850.000,- Ft + ÁFA/hó, mindösszesen havi bruttó 
1.079.500,- Ft megbízási díjért 2018. május 10. - 2020. május 9. közötti 
időtartamban. 
 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a szerződés megkötésére: 2018. május 9. 
 

3. A 2. pontban szereplő kötelezettségvállalásból a 2018. évet terhelően 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 
és annak végrehajtásáról szóló rendeletének 5. mellékletének 18. „Helyi 
közügyek igazgatási és egyéb kiadásai” elnevezésű feladatsoron fedezetet 
biztosít.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

      a polgármester 
    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  

Határidő: folyamatos 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy 
a szerződés időtartama alatt, szolgáltatás ellátásához szükséges fedezetet az 
Önkormányzat 2019.-2020. évi költségvetéseiben biztosítja. 
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5.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 4. 
pontban jelzett kötelezettségvállalást a 2019. évi és 2020. évi költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.  
 
Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                            a polgármester  
                          - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                            a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  
                  - a költségvetés tervezéséért: 

                      a jegyző 
                          - a költségvetés tervezésének előkészítésében való 
                            közreműködésért: 

            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője   
Határidő: 2019. és 2020. évi önkormányzati költségvetés tervezésének 
                időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
98/2018. (II.15.) határozata 

Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáira 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 5. számú mellékletét 

képező üzemeltetési szerződést, bruttó 5.189.778,- Ft összegben megköti a 
Hortobágy Kft.-vel. 

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

hogy a Hortobágy Kft.-vel az 1. pontban jóváhagyott vállalkozási szerződést írja 
alá. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2018. február 20. 

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

közterületi fasorainak növényvédelmi munkáinak fedezete bruttó 5.189.778,-Ft 
összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi 
költségvetése 5. mellékletének  Városüzemeltetés feladatsor dologi kiadások 
sorában biztosítja. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendők elvégzéséről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

   a jegyző 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     Határidő: - a szerződés aláírásával egyidejűleg 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
99/2018. (II.15.) határozata 

„Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni 
védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 800/2107. (XII.14.) 
határozatával támogatta „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint 
fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátása” tárgyú a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárás lefolytatását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás 1. részének 
vonatkozásában a ROXIN GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(2400 Dunaújváros, Vasmű út 19. 4/3) ajánlattevő által benyújtott ajánlat  
érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi 
felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – 
foglaltaknak. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás 1. részének 
vonatkozásában a közbeszerzési eljárás eredményes. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően támogatja a közbeszerzési eljárás 1. részének 
vonatkozásában a szerződés megkötését a ROXIN GROUP Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (2400 Dunaújváros, Vasmű út 19. 4/3) 
ajánlattevő ajánlattevővel, tekintettel arra, hogy ő tette a legjobb ár-érték arányú 
ajánlatot. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás 2. részének 
vonatkozásában a ROXIN GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(2400 Dunaújváros, Vasmű út 19. 4/3) ajánlattevő által benyújtott ajánlat  
érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi 
felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – 
foglaltaknak. 
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6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás 2. részének 
vonatkozásában a közbeszerzési eljárás eredményes. 
 

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően támogatja a közbeszerzési eljárás 2. részének 
vonatkozásában a szerződés megkötését a ROXIN GROUP Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (2400 Dunaújváros, Vasmű út 19. 4/3) 
ajánlattevő ajánlattevővel, tekintettel arra, hogy ő tette a legjobb ár-érték arányú 
ajánlatot. 

 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt 

közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a Roxin Group Kft. 
(Székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 19.), mint a legkedvezőbb érvényes 
ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és 
felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására. 
A nyertes ajánlat összege az eljárás 1. részének vonatkozásában nettó 
1.354.000,- Ft/hó +Áfa, összesen bruttó 1.719.580,- Ft /hó, folyamatos havi 
teljesítéssel.  
A nyertes ajánlat összege az eljárás 2. részének vonatkozásában nettó 
1.200.000,- Ft/hó + Áfa, mindösszesen bruttó 1.524.000,- Ft/hó évente 5 
alkalommal történő teljesítéssel. 

 
9. Az 8. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 800/2017. (XII.14.) határozatával kötelezettséget vállalt. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  a szerződés aláírására 2018. március 1. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
100/2018. (II.15.) határozata 

a Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai felújításához kapcsolódó 
kiegészítő munkák elvégzésére  

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

Általános Iskola épületenergetikai felújításához kapcsolódó kiegészítő munkák 
elvégzését bruttó 32.755.281,- Ft vállalkozói díjért a DVG Zrt.-től megrendeli. 

 
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros 

Megyei Jogú  Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelete (továbbiakban 
rendelet) 7.b melléklet,1. Városfejlesztés cím, „Iskolák felújítása” soron lévő 
összeg felhasználásával biztosítható. 

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

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

     
    Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
 Határidő:   2018. március 01. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

101/2018. (II.15.) határozata 
a Vasvári Pál Általános Iskola melléképületének alapstabilizációs és 

utólagos vízszigetelési munkáinak kivitelezéséről 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Vasvári Pál 
Általános  Iskola melléképületének alapstabilizációs és utólagos 
vízszigetelési munkáit 4.490.600,- Ft + ÁFA azaz bruttó 5.703.062,- Ft 
összegben a DVG Zrt.-vel  (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) készítteti el. 

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

kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) tervezete 7.b 
melléklet, 1. Városfejlesztés cím, „Iskolák felújítása” soron lévő összegből 
biztosítja. 

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

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

     
    Felelős:    -  a határozat végrehajtásáért: a polgármester 

          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
 Határidő:  2018. március 1. 



43 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

102/2018. (II.15.) határozata 
a  Zengő-Bongó Bölcsődében akadálymentes rámpa építésére 

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

Bölcsődében az akadálymentes rámpa építésével bruttó 9.427.242,- Ft 
összegben a DVG Zrt.-t bízza meg. 

  
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól  szóló önkormányzati rendelete 
(továbbiakban rendelet) figyelembevételével a  következők szerint biztosítható: 
7.a melléklet, 1. Városfejlesztés cím, „Bölcsődék beruházási feladatok” br. 
9.000.000,- Ft összegű sor teljes felhasználásával és a 2018. évi költségvetési 
rendelet 5b. melléklet  „Folyamatban lévő kötelezettségvállalás tartaléka” 
előirányzat sor br. 427.242,- Ft  átcsoportosításával. 
Az átcsoportosított összeg a „Bölcsődék beruházási feladatok” sor előirányzati 
összegét növeli. 
      

3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a vállalkozási 
szerződést a DVG Zrt.-vel írja alá. 

     
    Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért: 

         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
 Határidő:  2018. március 1. 
 

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

   
Felelős:  - a  határozat végrehajtásáért: 

         a jegyző 
       - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                           közreműködésért: 
         a költségvetési és pénzügyi 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 15 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
103/2018. (II.15.) határozata 

a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet 
Tagintézménye diákjai nyelvi táborban való részvételének támogatásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dózsa György Általános Iskola 

Szilágyi Erzsébet Tagintézménye diákjai horvátországi nyelvi táborban való 
részvételének támogatására 400.000,- forint, azaz négyszázezer forint vissza 
nem térítendő támogatást nyújt. A támogatást a Szilágyi Alapítvány (2400 
Dunaújváros, Bercsényi M. u. 10.) kapja. 

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. 
évi költségvetési rendelete 5. b melléklet „Folyamatban lévő 
kötelezettségvállalás tartaléka” előirányzatában 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 Szilágyi Alapítvány-nyal a határozat mellékletét 
képező céltámogatási szerződést írja alá, továbbá felkéri, hogy intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

 
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 28. 
      - a szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 45 nap 
      - a pénzügyi teljesítésre: 2018. május 4.  
  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat a 
2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor vegye 
figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 
       a jegyző 
     - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  2018. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
104/2018. (II.15.) határozata 

a József Attila Könyvtár 2017. évi beszámolójának és 
2018. évi munkatervének jóváhagyásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a József Attila 

Könyvtár 2017. évi, a határozat 1. számú mellékletét képező beszámolóját. 
 

Felelős:   - a határozat közléséért: 
                 a polgármester  
               - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 

   Határidő:   2018. február 23. 
 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a József Attila 
Könyvtár 2018. évi, a határozat 2. számú mellékletét képező munkatervét. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                 a polgármester  
               - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 

   Határidő:   2018. február 23. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a József Attila Könyvtár 
igazgatóját, hogy az intézmény 1. ponttal elfogadott 2017. évi beszámolóját és 
a 2. ponttal elfogadott 2018. évi munkatervét küldje meg a megyei hatókörű 
városi könyvtár részére. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért: 

                 a polgármester  
               - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
               - a határozat végrehajtásáért: 
                 a József Attila Könyvtár igazgatója 

Határidő:   a határozat közlésére:  2018. február 23. 
                  a határozat végrehajtására: 2018. február 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Szabó Zsolt) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

105/2018. (II.15.) határozata 
az Intercisa Múzeum 2017. évi beszámolójának és 

2018. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Intercisa Múzeum 

2017. évi, a határozat 1. számú mellékletét képező munkajelentését. 
 

Felelős:  - a határozat közléséért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 

   Határidő:  2018. február 28. 
 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Intercisa Múzeum 
2018. évi, a határozat 2. számú mellékletét képező munkatervét. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért: 

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

Határidő:   2018. február 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
106/2018. (II.15.) határozata 

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza intézménynél 
1 fő takarítói álláshely engedélyezéséről  

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. március 1-jétől a Bartók 

Kamaraszínház és Művészetek Háza engedélyezett létszámát 1 fő takarítói 
álláshellyel megemeli, egyúttal az intézmény 2018. évi finanszírozását a 
létszámbővítéshez kapcsolódó 2.128.586,- Ft (személyi juttatás + munkáltatót 
terhelő szociális hozzájárulási adó + dologi kiadások) összeggel megemeli, 
melynek forrását a 5/2018. (II.16.) költségvetési rendelet 5.b melléklet 
„Intézményi tartalék” soráról biztosítja. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évben a fenntartásában 

lévő Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza (2400 Dunaújváros, Bartók tér 
1.) engedélyezett közalkalmazotti létszámát 34 főben állapítja meg. 

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

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

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

 Határidő:   a 2018. évi költségvetési rendelet következő módosításának 
                       időpontja 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Bartók Kamaraszínház 

és Művészetek Háza igazgatóját, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntésnek 
megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait. 

  
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                 a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
Határidő:  2018. május 31. 

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

határozatot küldje meg a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
igazgatója részére. 
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Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                       a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:   a határozat közlésére: 2018. február 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
107/2018. (II.15.) határozata 

a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére „Ragyogj kékben” - autizmus 
világnapja programra nyújtott támogatás elszámolási határideje, valamint a 

támogatási szerződés módosításáról  
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 359/2017. 
(V.18.) határozata alapján a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal 2017. június 
6-án megkötött támogatási szerződés 

 a.) 5.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
 „5.2. A támogatás felhasználásának  

kezdő időpontja: a támogatásról szóló döntés időpontja 
 véghatárideje: 2018. április 10.” 
 
      b.) a szerződés 6.4. pontja utolsó mondatában a határidő 2018. április 16-ára 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a határozat melléklete szerinti támogatási 
szerződés 1. számú módosítását írja alá. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért  

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

Határidő:   2018. február 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

108/2018. (II.15.) határozata 
a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátása érdekében 

előzetes döntés meghozataláról  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelenleg betöltetlen dunaújvárosi 

15. számú felnőtt háziorvosi körzetnek háziorvossal való folyamatos ellátása 
érdekében kifejezi részvételi szándékát az Állai Egészségügyi Ellátó Központ 
Praxisprogramjában.   

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a praxisprogramban való 

részvételhez szükséges „Szerződés helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátására” 
megnevezésű szerződésben foglaltakat megismerte és felkéri a polgármestert, 
hogy azt az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal a szerződést e határozat 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal kösse meg, a programban való 
részvételre alkalmas jelentkező esetén. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: a polgármester 

      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő:   a programban való részvételre alkalmas jelentkező esetén 
                  haladéktalanul 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 

dunaújvárosi, helyettesítéssel ellátott 15. számú felnőtt háziorvosi körzet 
folyamatos ellátására a jelentkező dr. Majorosi Emese és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy intézkedjék a szerződéskötéshez szükséges 
dokumentumok beszerzése és a szerződéskötésnek az önkormányzat részéről 
szükséges feltételek (mentor, helyettesítő orvos, ápolóval való új szerződés 
megkötése) érdekében. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: a polgármester 

      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő:   legkésőbb a finanszírozási szerződés megkötésének időpontja 
 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a 15. számú felnőtt 
háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátására vonatkozó – a jelen határozat 2. 
számú mellékletét képező – megbízási szerződést. A kötelezettségvállalás 
fedezetét az Állami Egészségügyi Ellátó Központtól átadott finanszírozás 
biztosítja. 
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Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő:   2018. március 9. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
109/2018. (II.15.) határozata  

a Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának támogatásáról 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése eltekint a pályázat benyújtásának 
kötelezettségétől, és a Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztálya (2400 
Dunaújváros, Eszperantó út 4.)  részére bruttó 2.000.000,- Ft, azaz bruttó 
Kettőmillió forint támogatást nyújt a Győrben 2018.02.28.-2018.03.03. között 
megrendezésre kerülő Arany Üst Nemzetközi Úszóversenyen való 
részvételének költségeihez 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 Dunaferr Sportegyesülettel 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.c. melléklet sport célok és feladatok sportfeladatokra 
felosztható keret előirányzat sora terhére vegye figyelembe, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás 
teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                        a polgármester  
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály vezetője  
                      - a költségvetés módosításáért:  
                        a jegyző  
                      - 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 I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

110/2018. (II.15.) határozata 
a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött 

tartozásátvállalási szerződés módosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2014. november 24-
én a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel (2407 Dunaújváros, 
Pálhalma 1.) kötött tartozás átvállalási szerződésben szereplő 80.000.000,- Ft kölcsön 
visszafizetési határideje 2018. január 31-ről 2018. április 30-ra módosuljon, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás 
aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2018. február 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – 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 2 fő (Barta 
Endre, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

111/2018. (II.15.) határozata 
a Dunaferr Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2009. március 17-én 
a Dunaferr Sportegyesülettel (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.) kötött támogatási 
szerződésben szereplő 50.000.000,- Ft visszatérítendő támogatás visszafizetési 
határideje 2018. január 31-ről 2018. április 30-ra módosuljon, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2018. február 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
112/2018. (II.15.) határozata  

a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület támogatásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése eltekint a pályázat benyújtásának 
kötelezettségétől, és a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület (2400 
Dunaújváros, Bercsényi utca 2. I. em. B11.) által 2018. július első vasárnapján 
megrendezésre kerülő Aquarius Triatlon fél- és negyedtávú triatlon verseny 
költségeihez bruttó 5.000.000,- Ft, azaz bruttó Ötmillió 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 Dunaferr Sportegyesülettel 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.c. melléklet sport célok és feladatok sportfeladatokra 
felosztható keret előirányzat sora terhére vegye figyelembe, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás 
teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                        a polgármester  
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály vezetője  
                      - a költségvetés módosításáért:  
                        a jegyző  
                      - 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 – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

113/2018. (II.15.) határozata  
a Dunaújvárosi Egyetem és a  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

közötti Bérleti/rendelkezésre állási szerződés megkötéséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 2018. március 1-
től 1 év határozott időre bérbe kívánja venni a Dunaújvárosi Egyetem 113/3 
hrsz.-ú, helyileg Dunaújváros, Táncsics M. u. 1. sz. alatt lévő  „A” épület, valamint 
a 112 hrsz.-ú, helyileg Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A sz. alatt lévő „F”  
épületeiben található alábbi helyiségeket: 

 
- Tornacsarnok, 
- „F” épület I. em. aula, 
- Kiemelt rendezvények esetén a Rektori kis és nagy tanácsterem, 
- Kis tornaterem, 
- S 01 konferencia terem, férőhely: 198 fő, 
- A 09 előadó terem, férőhely: 319 fő, 
- A 09 ás S 01 termek előtti folyosó rendezvényre 
 
3.000.000,- Ft/hó bérleti díj/rendelkezésre állási díj ellenében. 

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

meghatározott költségekre 30.000.000,- Ft erejéig forrást biztosít a 2018. évi 
költségvetési rendelet 5b. melléklet folyamatban lévő kötelezettségvállalás 
tartaléka előirányzat sor terhére, valamint 6.000.000,- Ft erejéig a 2019. évi 
költségvetésben. 

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

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés soron következő 
módosításakor és a 2019. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

                   a jegyző 
                       - a költségvetés módosításának és tervezésének előkészítésében 
                         való közreműködésért: 

         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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Határidő:  2018.  évi költségvetés soron következő módosítása, valamint  a 
                     2019. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező, a Dunaújvárosi 
Egyetem által előkészített Bérleti/Rendelkezésre állási szerződés aláírására 
azzal, hogy javítani szükséges a szerződés fejlécében a bérlő személyét 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala helyett Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatára, valamint a szerződés 1. pontjában a 
bérleti jogviszony kezdő időpontját 2017. október 1. helyett 2018. március 1-re, 
továbbá az Önkormányzat részéről a pénzügyi ellenjegyző Dudás Pálné 
Költségvetési és Pénzügyi Osztályvezető. 

 
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 bérleti szerződés 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 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

114/2018. (II.15.) határozata  
a Petőfi S. u. 1/A. Társasház ingatlanvásárlási kérelmének elbírálásáról  

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatja a Petőfi S. u. 1/A. 

Társasház ingatlanvásárlási kérelmét, nem szándékozik értékesíteni az 
Önkormányzat tulajdonát képező, dunaújvárosi 1449/4 helyrajzi számon 
nyilvántartott, természetben 2400 Dunaújváros, Magyar út 35. szám alatt 
található 2 ha 9815 m2 alapterületű ingatlanból 127 m2 nagyságú ingatlanrészt 
200.000,- Ft vételárért a Társasház részére, tekintettel arra, hogy a hivatkozott 
ingatlan érintett a Terület és Településfejlesztési Operatív Programban és a 
Modern Városok Programban is. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert jelen 

határozat közlésére. 
 

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

Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

115/2018. (II.15.) határozata 
a dunaújvárosi 372/19 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan egy része, 

természetben az Alsó-Dunaparton található ingatlan hasznosítására 
(Kavics-Ker Kft. kérelme) 

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

értékesíteni kíván a dunaújvárosi 372/19 hrsz. alatt nyilvántartott – több művelési 
ággal érintett -, 109 ha 8.204 m2 nagyságú ingatlanból a hatályos szabályozás terv 
keretei között, a határozat 1. számú mellékleteként csatolt változási vázrajzon, 
372/21 hrsz.-ú, kivett telephely megnevezésű 16.910 m2 nagyságú területrészt az 
alábbiak figyelembevételével: 
- Az ingatlan kikiáltási ára mindösszesen 49.000.000,- Ft + Áfa, a területre a 
közműveket és a közműkapacitásokat a nyertes pályázónak kell biztosítania saját 
költségén. 
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján 
az értékesíteni kívánt ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. 
- A vételáron felül a nyertes pályázót terhelik az értékbecslés, telekalakítás, illetve 
az értékesítésre vonatkozó pályázat megjelentetésének költségei, nyertes pályázó 
által megbízott jogi képviselő megbízási díja az adásvételi szerződéstervezet 
előkészítését illetően. 
- A hasznosítani kívánt terület beépítésre nem szánt különleges, Duna-part – Kb-
D2 övezetben található, továbbá, a jelzett ingatlanrész teljesen egészében a 
mérnökgeológiai szempontból korlátozottan beépíthető védelmi zónában található. 
Továbbá a tervezett telek egy része a nagyvízi meder területén van, ahol területet 
használni, építeni a természeti veszélyeztetettség figyelembe vételével lehet. 
- A Kavics-Ker Kft. határozatlan időre szóló bérleti jogviszonya terheli az ingatlant, 
a felmondási idő 15 nap. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a 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 23. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 631/2015. (XI.19.) határozatát 

hatályon kívül helyezi, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. február 23. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Szabó Zsolt) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

116/2018. (II.15.) határozata  
az önkormányzat és a DVG Zrt. között fennálló, a Hunyadi J. u. 4/1. szám alatti 

ingatlanra kötött bérleti szerződés módosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: DVG Zrt.) (2400 Dunaújváros, 
Kenyérgyári út 1.) és az önkormányzat között fennálló, a dunaújvárosi 325/4 
hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros Hunyadi J. u. 4/1 szám alatti, 1744 m2 
nagyságú, kivett vendéglő megnevezésű ingatlan használatára vonatkozó 
bérleti szerződés 5.1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„Felek megállapodnak abban, hogy a bérlemény bérleti díja bruttó 3.686.400,- 
Ft/év, azaz bruttó 307.200,- Ft/hó, mely összeget bérlő havonta előre, minden 
hónap 15. napjáig köteles megfizetni bérbeadó OTP Banknál vezetett 
11736037-15361363-00000000 számú költségvetési elszámolási 
bankszámlájára. Szerződő felek megállapodnak, hogy a bérbeadó a bérleti díj 
mértékét évente a KSH által közölt fogyasztói árindex mértékével jogosult 
megemelni és amennyiben a módosított bérleti díjat a bérlő nem fogadja el, úgy 
a bérbeadó a bérletet 30 napra felmondhatja.” 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen 

határozat mellékletét képező bérleti szerződés módosítás aláírására, egyúttal 
felkéri a határozat közlésére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                   követő 8  napon belül 

                - a bérleti szerződés módosítás aláírására: a határozat érintettekkel 
                           való közlését követő 30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
117/2018. (II.15.) határozata  

a Jókai u. 19. és a Bóna u. 7. szám alatti ingatlanok őrzését biztosító 
riasztórendszer kiépítéséről a DVG Zrt. közreműködésével 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az önkormányzat 

tulajdonát képező 2400 Dunaújváros, Jókai M. u. 19. és a 2400 Dunaújváros 
Bónai I. u. 7. szám alatt található ingatlanok távfelügyeleti őrzéséhez szükséges 
riasztórendszer DVG Zrt. általi kiépítését, a Jókai utcai ingatlan vonatkozásában 
513.360,- Ft+Áfa, azaz bruttó 651.967,- Ft és a Bóna utcai ingatlan 
vonatkozásában 163.120,- Ft+Áfa, azaz bruttó 207.162,- Ft vállalkozási díjért, 
egyúttal felhatalmazza a polgármestert jelen határozat mellékletét képező 
vállalkozási szerződések aláírására. 

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

vezérigazgatóját, hogy a távfelügyeleti rendszer üzemeltetésére készítsen 
árajánlatot és küldje meg az üzemeltetésre vonatkozó távfelügyeleti szolgáltatási 
szerződés tervezetét az 1. pontban hivatkozott ingatlanokra. 

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

vezérigazgatóját a Bóna utcai ingatlan őrzésére vonatkozó megszüntető 
szerződés és a Jókai u. ingatlan üzemeltetési-őrzési szerződés módosítása 
előkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert azok ügyrendi, igazgatási 
és jogi bizottság állásfoglalását követő aláírására és felkéri jelen határozat 
közlésére. 

 
4.  Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. pontjában 

megjelölt feladatra bruttó 859.129,-Ft összeget biztosít vállalkozási díjként az 
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 5.b Intézményi tartalék előirányzat 
terhére, a betervezett őrzési díj fel nem használt összegének az 5. b Intézményi 
tartalék sorra történő átcsoportosításával. 

  
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére 
                  történő megküldést követő 8 napon belül 

                        - az 1. és 3. pontokban meghatározott szerződések aláírására: 
                          a határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 
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5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi önkormányzati költségvetés 
módosításakor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő: a 2018. évi költségvetés 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 15 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

118/2018. (II.15.) határozata 
Mészáros Lászlóné által önkormányzati tulajdonba adott lakás bejárati ajtajának 

cseréjére (Dunaújváros, Szórád Márton út 2. 4. 1., 151/4/A/17 hrsz.) 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező dunaújvárosi 151/4/A/17 
hrsz.-ú, természetben Dunaújváros, Szórád Márton út 2. 4. 1. szám alatt 
nyilvántartott, kivett lakást érintő, a bejárati ajtót érintő rendkívüli javítási, 
helyreállítási munkálatok elvégzésével a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
bízza meg a határozat mellékletének megfelelően bruttó 287.825,- Ft 
keretösszegen belül, melyre a 2018. évi költségvetés 7.b. melléklet lakásfelújítás 
előirányzata terhére forrást biztosít. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza arra, hogy az elfogadott költségvetéssel 
egyezően kösse meg a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által előkészített 
vállalkozási szerződést az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság véleménye 
kikérését követően. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

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

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

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                        a polgármester  
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                      - a költségvetés módosításáért:  
                        a jegyző  
                      - a költségvetés módosításában és tervezésében való 
                        közreműködésért: 
                        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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                        a pénzügyi bizottság elnöke  
                        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 5 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 10 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László) – nem fogadta el és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

119/2018. (II.15.) határozata 
az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) a dunaújvárosi közvilágítási 

beruházást vizsgáló jelentésének nyilvánosságra hozataláról szóló 
képviselői indítvány megtárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Barta Endre képviselői indítványát, 
mely szerint az önkormányzat kérje ki, és hozza nyilvánosságra az Európai Csalás 
Elleni Hivatal (OLAF) azon jelentését, amely a dunaújvárosi közvilágítási beruházást 
vizsgálja, nem támogatta. 
 
Felelős:  - a határozat közléséért: 
        a polgármester 
       - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a jegyző 
Határidő:  2018. február 28. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
120/2018. (II.15.) határozata 

a polgármester szabadságának ütemezéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Cserna Gábor polgármester 2018. 

évre felhasználható szabadságának ütemezését 
2018. március 26-29-ig (4 munkanap) 

2018. április 3-10-ig (6 munkanap) 
    2018. július 16-augusztus 10-ig (20 munkanap) 

2018. december 12-21-ig (9 munkanap) 
terjedő időre jóváhagyja. 

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

szabadságáról az igénybevételt követő közgyűlés ülésén adjon tájékoztatást. 
Az ütemezéstől eltérő igénybevételt a jogszabályban foglaltak szerint jelentse 
be. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

  a polgármester 
                       - a végrehajtásban való közreműködésért: 
  a jegyző 
  a személyügyi és működtetési osztályvezető 

Határidő:  a tájékoztatásra: igénybevételt követő közgyűlés ülésén, illetve 
                     eltérő igénybevétel esetén igénybevételt megelőző 15 nappal 
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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, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
121/2018. (II.15.) határozata 

a polgármester 2018. évi cafetéria-juttatási keretének elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Polgármesterét megillető cafetéria-juttatás 2018. évi keretösszegét bruttó 
200.000,- Ft-ban állapítja meg, mely összeg fedezetet biztosít az egyes 
juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek 
megfizetésére is. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a polgármester 

tekintetében Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hatályos 
Közszolgálati Szabályzatának cafetériára vonatkozó rendelkezéseinek 
alkalmazását. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

  a jegyző 
                  - a végrehajtásban való közreműködésért: 
  a személyügyi és működtetési osztály vezetője 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
122/2018. (II.15.) határozata  

a 2018. évi országgyűlési képviselők választásának lebonyolításában résztvevő 
dunaújvárosi szavazatszámláló bizottsági (SZSZB) tagok és 

póttagok megválasztásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Dunaújvárosban működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak az alábbi 
személyeket megválasztja: 

 
Szavazókör sorszáma, 
intézmény neve, címe 

Név Bizottsági státusz 

01. Waldorf Óvoda 
    (Garibaldi út 1.) 
 
 

 
Braun Ferencné 
Kajtár Istvánné 
Tóth Melinda 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

02. Aranyalma Óvoda 
    (Gagarin tér 1.) 
 
 

 
Kis Erzsébet 
Pásztor Zsuzsanna Judit 
Kiss Judit 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

03. Móricz Zs. Ált. Isk. 
    (Kodály Z. u. 1-3.) 
 
 

 
B. Tóth Erzsébet 
Farkas Árpád János 
Pálné Tószegi Erzsébet  

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

04. Móricz Zs. Ált. Isk. 
    (Kodály Z. u. 1-3.) 
 
 

 
Vagyóczki Józsefné 
Koronczai Ágnes 
Murányi Varga Beáta Judit 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

05. Polgármesteri Hivatal  
     „C” épület 
    (Városháza tér 2.) 
 
 

 
Németh Zoltánné 
Szabó Péter Balázs 
Thuróczy Gabriella 
Nagy Zoltán 
Bognár Beáta 
Hajdu László Gábor 
 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 
választott tag 
választott tag 
választott tag 
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06. Duna-parti Óvoda 
    (Batsányi u. 2-4.) 
 
 

Banyóné Gali Krisztina 
Gyenesné Benedek Ilona 
Alattyányi Mária 

választott tag 
választott tag 
választott tag 

07. Dunaferr 
     Szakgimnázium 
    (Apáczai Cs. J. u. 13.) 

 
Varga Gabriella 
Gömöri Gizella 
Gyenes Miklós 
 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

Szavazókör sorszáma, 
intézmény neve, címe 

Név Bizottsági státusz 

08. Gárdonyi Géza Ált. Isk. 
    (Római krt. 51.) 
 
 

 
Varga Istvánné 
Szárszóné Piller Margit 
Szárszó Józsefné 
 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

09. Gárdonyi Géza Ált. Isk. 
    (Római krt. 51.) 
 
 

 
Bak Zoltán 
Hernádi Zoltán 
Szigeti Melinda 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

10. Rudas Szakgimnázium 
    (Római krt. 47.) 
 
 

 
Francz Erika 
Márton István 
Ragó Imréné 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

11. Rudas Szakgimnázium   
     Kollégiuma                
    (Római krt. 49.) 
 

 
György Katalin 
Vinklárné Palóczi 
Zsuzsanna 
Palczer Zsoltné 
 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

12. Móra Ferenc Ált. Isk. 
     (Fáy A. u. 14.)          
     
 

 
Böhm Attila 
Pásztor Jánosné 
Dobin Judit 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

13. Petőfi Sándor Ált. Isk. 
     (Római krt. 51.)          
    

 
Bolygó Krisztina 
Péli Renáta 
Nagy Gabriella 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

14. Munkásművelődési 
     Közp. 
     (Apáczai Cs. J. u. 11.)    
     

 
Szekszárdi László 
Józsefné 
Horváth Bettina 
Szabó Gábor 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 
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15. Dunaferr 
     Szakgimnázium 
     (Apáczai Cs. J. u. 13.) 

Jakab János 
Böhmné Garamszegi 
Eszter 
Malomsoki Rebeka 

választott tag 
választott tag 
választott tag 

16. Margaréta Óvoda 
     (Lilla köz 1- 2.) 

 

 
Malomsoki Sándorné 
Budavári Veronika 
Lázár Lászlóné 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

17. Dózsa György Ált. Isk.  
     (Köztársaság út 14.) 
 

 
Máté Mária 
Szabóné Wernitzer Tünde 
Szakács Ildikó 
 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

Szavazókör sorszáma, 
intézmény neve, címe 

Név Bizottsági státusz 

18. Dózsa György Ált. Isk.  
     (Köztársaság u. 14.) 

 
Baricza Zsuzsanna 
Rácz Imréné 
Szabó Zita 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

19. Széchenyi I. 
     Gimnázium 
     (Dózsa Gy. út 15/a.) 

 
Csikós Nagy Bálintné 
Mucsi Erika 
Szilvási Gyöngyi 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

 
20. Széchenyi I. 
     Gimnázium 
     (Dózsa Gy. út 15/a.) 

 
Garamszeginé Szűcs 
Ildikó 
Vincze Erzsébet 
Dóra Brigitta 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

21. Kereskedelmi  
     Szakgimn. 
     (Kossuth L. u. 10/a.) 

 
Balla Zoltánné 
Nagy Judit 
Sós Nikoletta 
Hajduné Polyák Piroska 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

 

22. Kereskedelmi 
     Szakgimn. 
    (Kossuth L. u. 10/a.) 

 
Fülöpné Szűcs Krisztina 
Kovács Zsuzsanna Katalin 
Szilágyi Mária Magdolna 
 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

23. Rosti Pál Gimn. és Ált. 
     Isk. 
     (Bartók B. tér 2-4.) 

 
Hegyi-Józsa Tímea 
Szilvási Katalin Julianna 
Babrányi Éva  

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 
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24. Vasvári Pál Ált. Isk. 
     (Petőfi liget 1.)          

 
Kovácsné Koós Mónika 
Törös Mária 
Unger Ibolya 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

 
25. Dunaújvárosi Egyetem 
     (Táncsics M. u. 1/a.)       
     

 
Kaposi Mária Éva 
Tenyérné Köles Nóra 
Markó Fanni 
 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

26. Dunaújvárosi Egyetem 
     (Táncsics M. u. 1/a.)       
    

 
Kundrák Ildikó 
Markóné Kiss Andrea  
Kapás István 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

27. Dunaújvárosi Egyetem  
     Kollégiuma 
     (Dózsa Gy. út 33.)          

 
Kissné Seres Mónika 
Varga Sándor Attila 
Szentadrássy Olga 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

Szavazókör sorszáma, 
intézmény neve, címe 

Név Bizottsági státusz 

28. Lorátffy Zs. Szakgimn. 
     Kollégiuma 
     (Bocskai u. 1/a.)          

 
Horváthné Csapó Etelka 
Hosnyánszki Gyöngyi 
László Gyula 
 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

29. Hild J. Szakgimnázium 
     (Bocskai u. 1/a.) 
         

 
Dózsáné Holló Margit 
Mándics Mónika 
Bácsi Kornélia 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

30. Szilágyi Erzsébet Ált. 
     Isk. 
     (Bercsényi M. u. 10.)    
      

 
Halász Ferencné 
Kovács Bernadett 
Király Róbert 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

31. volt Bánki Donát  
     Szakközépisk. épülete 
     (Bercsényi M. u. 2.)     

 
Kanizsai Márta 
Szabó Julianna 
Ruppertné Gerendai 
Beatrix 
 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

32. volt Bánki Donát  
     Szakközépisk. épülete 
     (Bercsényi M. u. 2.)     

 
Ócsai Anna 
Teiller Istvánné 
Kanderka Istvánné 
 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 
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33. Aprók Háza Óvoda 
     (Gábor Á. u. 4.) 

     
 

 
Kovács Andrea 
Csipán Erika Eszter 
Délczeg Zsófia 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

34. Lorátffy Zs. Szakgimn. 
     (Radnóti M. u. 6.)   
     

     

 
 
Szalontai Károly 
Tóth Zoltán 
Markovits Tímea 

 
 

választott tag 
választott tag 
választott tag 

35. Lorátffy Zs. Szakgimn. 
     (Radnóti M. u. 6.)   
     

 
Thuróczy Ferenc 
Ortó Márton 
Tóth Dorottya 
 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

36. Százszorszép Óvoda 
     (Lajos király krt. 29.) 

 
Greksa Ildikó Mária 
Márta Kálmán 
Péli Szabina 
 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

 
37. Lorátffy Zs. Szakgimn. 
     Tanműhely 
     (Lajos király krt. 31.)   

 
Móróné Lugosi Marianna 
Nagy Györgyi 
Hodosi Andorné 
 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

Szavazókör sorszáma, 
intézmény neve, címe 

Név Bizottsági státusz 

38. Napsugár Óvoda 
    (Március 15. tér 12.) 

 
Fenyvesiné Bognár Edit 
Márton Istvánné 
Ricsliné Dobrovics Anikó 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

 
39. Arany János Ált. Isk. 
    (Március 15. tér 5.)          
      

 
Mencsik József 
Rákász Gábor István 
Csajtai Gabriella 
 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

 
40. Arany János Ált. Isk. 
    (Március 15. tér 5.)          
        
 

 
Bánhegyi Barnabás 
Dzsunyák Mária 
Rákász János Istvánné 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

 
41. Arany János Ált. Isk. 
    (Március 15. tér 5.)          
        
 
 
 

 
Király Csaba Zsoltné 
Solymárné Tóth Judit 
Németh András István 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 
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42. Arany János Ált. Isk. 
    (Március 15. tér 5.)          
        
 

 
Mándicsné Bartha Jolán 
Keresztes Krisztina 
Pirker Gyula Miklós 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

 
 

43. volt Népfőiskola 
     épülete 
    (Jókai Mór u. 19.)          
        

 
 

Vincze Sándorné 
Varga Éva 
Elek Márta 

 
 

választott tag 
választott tag 
választott tag 

 
44. volt Népfőiskola 
     épülete 
     (Jókai Mór u. 19.)          

        

 
Szalainé Szabó Erika 
Buczné Puzsik Éva Mária 
Tóth Ferencné 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

 
45. Pentele városrészi 
     Klubkönyvtár 
    (Magyar út 25.)          

        

 
Parádi Szilvia  
Jámbor Zsolt 
Kálmán Andrea 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

 
46. ESZI II. sz. Gondozási 
     Központ 
    (Magyar út 32.)          

        

 
Gombos-Zámbó Brigitta 
Lukácsiné Treba Gizella 
Nagyidai Zsuzsanna 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

 
47. Dunaújváros-Pálhalma 
     Kultúrterem     
    (BV int.)          
 

 
Kirchknopf Ferencné 
Kiss Attila 
Udud Tibor 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

 
 

800. Nemzetiségi 
       szavazókör     
      Polgármesteri Hivatal  
      „B” épület 
      (Városháza tér 2.) 

              

 
 

Hegedűsné Sárközi Anikó 
Törökné Hujber Hortenzia 
Takács Andrea Beáta 

 
 

választott tag 
választott tag 
választott tag 

 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Dunaújvárosban működő szavazatszámláló bizottságok póttagjainak az alábbi 
személyeket megválasztja: 

 
Sorszám Név Bizottsági státusz 

1. Milákné Asztalos Nikolett póttag 
2.  Suszter Csabáné póttag 
3.  Szügyi Lászlóné póttag 
4. Nyíri Andorné póttag 
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5. Horváth Ákos Árpádné póttag 
6. Kozlárné Kazár Zsuzsanna póttag 
7. Mészáros Anita póttag 
8. Szőke Gereltuja póttag 
9. Tükörné Kovács Katalin póttag 
10. Tóthné Héger Katalin póttag 
11. Vass Éva póttag 
12. Vass Ádám póttag 
13. Vass Józsefné póttag 
14. Szabóné Varga Ágnes póttag 
15. Töltésy Ildikó póttag 
16. Varga Andrea Ágnes póttag 
17. Szalontai Zoltánné póttag 
18. Blaskó Júlia póttag 
19. Rendesné Nagy Ágnes póttag 
20. Werner Erika póttag 
21. Gombos Nikolett póttag 
22. Csajtainé Lép Nikolett póttag 
23.  Füzesi Bernadett Dóra póttag 
24. Králl Rita póttag 
25.  Sohárné Moldvicz Viktória póttag 
26.  Kerekesné Kiss Éva póttag 
27. Bors Klaudia póttag 
28. Marosán Angéla póttag 
29. Csehi Zsuzsanna póttag 
30.  Czirákné Barcsi Annabella póttag 
31. Győrfi Ilona póttag 
32. Szerdahelyi Tibor póttag 
33.  Vadicskó Istvánné póttag 
34. Szabó Ilona Julianna póttag 
35.  Vadicskó Zoltán póttag 
36. Bobcsák Valéria póttag 
37. Csimbók Istvánné póttag 
38. Lázár Helga póttag 
39. Hegyi Zsuzsanna póttag 
40. Ujszászi Julianna póttag 

Sorszám Név Bizottsági státusz 
41. Héger Petra póttag 
42. Mankovics Mihályné póttag 
43. Ilyés Anna Juliánna póttag 
44. Dolezsár Andrásné póttag 
45. Varga Melinda póttag 
46. Csarnai Béláné póttag 
47. Séder-Schneider Katalin póttag 

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

2013. évi XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott 
szavazatszámláló bizottság tagjaitól és póttagjaitól vegye ki; továbbá a 
Közgyűlés felkéri a Jegyzőt, mint az Országgyűlési Egyéni Választókerület 



78 
 

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 eskü kivételére: 2018. április 3. 
                   - a megbízólevelek átadására 2018. április 7. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

123/2018. (II.15.) határozata  
a Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

közötti Ingatlan bérleti szerződés kiegészítéséről (közpark bérlet) 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi 
Főiskola és a Dunaújváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között 2004. 
május 27. napján kelt Ingatlan bérleti szerződést (közpark bérleti szerződés) 
kiegészíteni kívánja egy Megállapodással oly módon, hogy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata a 2018. március 1-2020. december 31-ig tartó 
időszakra (34 hónap) a bérleti díjat (51 millió Ft) egy összegben megfizeti 
legkésőbb 2018. március 31-ig a Dunaújvárosi Egyetem részére. 

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

meghatározott költségekre 15.000.000,- Ft erejéig forrást biztosít a 2018. évi 
költségvetési rendelet vagyonkezelés dologi kiadások előirányzatán, melyet 
kiegészít az 5b. melléklet folyamatban lévő kötelezettségvállalás tartaléka 
előirányzat sor terhére 36.000.000,- Ft-tal.  

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

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés soron következő 
módosításakor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

                   a jegyző 
                       - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 

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

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező, a Dunaújvárosi 
Egyetem által előkészített Megállapodás aláírására azzal, hogy javítani 
szükséges a szerződés fejlécében a bérlő személyét Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala helyett Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatára. 
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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 Megállapodás aláírására a határozat közlését követő 
                            30 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

124/2018. (II.15.) határozata 
a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztési program keretében bővítendő, 

felújítandó és korszerűsítendő Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 
Sportcsarnokának generáltervezői tevékenysége” tárgyú 

beszerzési eljárás megindítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy  a „Dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia fejlesztési program keretében bővítendő, felújítandó és 
korszerűsítendő Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Sportcsarnokának 
generáltervezői tevékenysége” tárgyú beszerzési eljárás a közbeszerzésről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 111. § r) pontja alapján az uniós értékhatárig mentes a 
közbeszerzési eljárás lefolytatása alól.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltakra tekintettel 

beszerzési eljárás lefolytatását határozza el, és az alábbi három gazdasági 
szereplőt kéri fel árajánlat megtételére a jelen határozat mellékletét képező 
generáltervezői program és ajánlati dokumentációban foglalt tartalommal. 

 
a)  Név: TH-Stúdió Építész Iroda Kft. 

  Székhely: 1121 Budapest, Remete út 10/A. 2.lház, II. em. 3. , 
  Adószám: 22745187-2-43 
  Telephely: 1118 Budapest, Haraszt u. 3. 
  e-mail: info@th-studio.hu, hidasi.gyorgy@th-studio.hu 

 
b)  Név: KONSTRUMA Mérnöki Iroda Kft. 

  Székhely: 1078 Budapest, Murányi u. 1. II. em/7. 
  Adószám: 10259470-2-42 
  e-mail: office@konstruma.hu,  
 

c) Név: Óbuda Építész Stúdió Kft. 
  Székhely: 1033 Budapest, Hévízi út 3/A 
  Adószám: 12771251-2-41 
  e-mail: obudastudio@obudastudio.hu, 
                                       lipcsei.gabor@obudastudio.hu 

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

ajánlattételi felhívásokat küldje meg az 2. pontban megjelölt gazdasági szereplők 
részére. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                      a polgármester 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

            a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály 
            osztályvezetője 

Határidő: - az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2018. február 28. 
 

 
   
 
 
 
 
 


