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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. július 12-ei rendkívüli 
nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait – mellette 
szavazott 9 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László), nem 
szavazott 2 fő (Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Hingyi László, Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

409/2018. (VII.12.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. július 12-ei rendkívüli nyílt 
ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat Modern Városok Program keretében kialakításra kerülő intermodális 

személyforgalmi csomóponttal kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
2. Javaslat Kisapostag településfejlesztési koncepciójának és településrendezési 

eszközeinek felülvizsgálatához szükséges tájékoztatásra 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Római körúti víztorony 

környezetébe (hrsz.: 451/76) telepítendő ivókút kivitelezési munkálataira 
 

4. Javaslat JCDecaux Hungary Zrt.-vel kötendő megállapodás a Dunaújváros 
területén lévő hirdető vitrinekkel ellátott buszvárókkal kapcsolatban 

 
5. Javaslat a dunaújvárosi 487 helyrajzi számon nyilvántartott kivett irodaház 

megnevezésű ingatlan megosztásának engedélyezésére és az így kialakítandó 
beépítetlen rész hasznosítására (Református Egyházközösség kérelme – Bánki 
Donát Szakközépiskola) 

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar 

Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezet között fennálló haszonkölcsön szerződés 4. 
számú módosítására, Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII. 807. és 808. sz. 
irodahelyiség és a hozzájuk tartozó tárgyaló vonatkozásában 
 

7. Javaslat a dunaújvárosi 3661 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 
Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 12. alatt található ingatlan egy részének 
hasznosítására (Makó Csaba kérelme) 

 
8. Javaslat az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2016. évi éves 

beszámolójának elfogadására 
 
9. Javaslat az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2017. évi éves 

beszámolójának megtárgyalására, felügyelő bizottsági tagok megválasztására és 
egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára 
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10. Javaslat tagi kölcsön szerződés megkötésére az Energo-Hőterm Kft.-vel, a CO2 
kvótavásárláshoz biztosított forrásra 

 
11. Javaslat a Dunaújvárosi sportszervezetekkel kötött kölcsönszerződés és 

támogatási szerződés módosítására 
 

12. Javaslat a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület támogatására 
 

13. Javaslat az Élményfürdő komplexum diákok általi látogatására vonatkozó 
megállapodás megkötésére 

 
14. Javaslat a Radari sportingatlanok üzemeltetésére 

 
15. Javaslat a DVG Zrt. telephely bővítésének előkészítéséhez szükséges döntés 

meghozataláról 
 

16. Javaslat az önkormányzat és a DVG Zrt. jogi képviseletével megbízott Szabó, 
Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének módosítására 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülésre meghívott személyek 
számára tanácskozási jogot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Besztercei 
Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Nagy Zoltánné) – biztosított és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
410/2018. (VII.12.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. július 12-ei rendkívüli nyílt 
ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, 
Hingyi László, Nagy Zoltánné) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

411/2018. (VII.12.) határozata 
a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyvvezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli zárt ülés 1. napirendi pontját – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Hingyi 
László, Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

412/2018. (VII.12.) határozata 
„Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. részére biztosított tagi kölcsön 

rendezésére”című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. július 12-ei rendkívüli zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunanett 
Nonprofit Kft. részére biztosított tagi kölcsön rendezésére” 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 rendkívüli zárt ülés 2. napirendi pontját – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Hingyi 
László, Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

413/2018. (VII.12.) határozata 
„Javaslat az Energo-Hőterm Kft. taggyűlése összehívásának 
kezdeményezésére és döntések meghozatalára”című napirend 

zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. július 12-ei rendkívüli zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat az Energo-
Hőterm Kft. taggyűlése összehívásának kezdeményezésére és döntések 
meghozatalára” 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 rendkívüli zárt ülés napirendi pontjait – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Hingyi 
László, Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

414/2018. (VII.12.) határozata 
a rendkívüli zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. július 12-ei zárt ülés napirendi 
pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. részére biztosított tagi kölcsön rendezésére 
 
2. Javaslat az Energo-Hőterm Kft. taggyűlése összehívásának kezdeményezésére 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

415/2018. (VII.12.) határozata 
a közgyűlés rendkívüli zárt ülése jegyzőkönyvvezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés zárt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), 
távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Nagy Zoltánné) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
416/2018. (VII.12.) határozata 

Modern Városok Program keretében kialakításra kerülő intermodális 
személyforgalmi csomóponttal kapcsolatos döntések meghozataláról 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program 
keretében, a „Dunaújváros Megyei Jogú Város intermodális csomópont 
kialakítása” című projekt előkészítése és megvalósítása érdekében 
együttműködési megállapodást kössön a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt.-vel (1134 Budapest, Váci út 45.), jelen határozat 1. sz. mellékletét képező 
együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert a 

határozat közlésére, egyúttal felhatalmazza az 1. pontban megjelölt 
együttműködési megállapodás aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  a határozat közlésére: 2018. július 20. 
                 az együttműködési megállapodás megkötésére: 2018. július 31.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
417/2018. (VII.12.) határozata 

Kisapostag településfejlesztési koncepciójának és településrendezési 
eszközeinek felülvizsgálatához szükséges tájékoztatásról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Kisapostag településfejlesztési 

koncepciójának és településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát tudomásul 
veszi és az egyeztetési folyamatban továbbra is részt kíván venni. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatja Kisapostag 

Önkormányzatát, hogy településfejlesztési koncepciója felülvizsgálata során 
vegye figyelembe Dunaújváros településfejlesztési koncepcióját, mely a 
https://dunaujvaros.hu/koncepciok weboldalon megtalálható. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatja Kisapostag 

Önkormányzatát, hogy a településrendezési eszközeinek felülvizsgálata során 
vegye figyelembe Dunaújváros településszerkezeti tervét, mely a 
https://dunaujvaros.hu/dunaujvaros_megyei_jogu_varos_kozigazgatasi_terulete
nek_rendezesi_terve weboldalon megtalálható. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 

határozat közlésére Kisapostag polgármesterével. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
            a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és  környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2018. július 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
418/2018. (VII.12.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Római körúti víztorony 
környezetébe (Hrsz.: 451/76) telepítendő ivókút kivitelezési munkálataira  

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elrendeli a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Római körúti víztorony 
környezetébe (Hrsz.:451/76) telepítendő ivókút megvalósításának kivitelezését 
bruttó 4.287.669 Ft összegben. 

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

Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
5/2018. (II.16.) rendelet 5.b melléklet 25. Felhalmozási tartalék 2. Nem 
nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék sorról 
átcsoportosítással a 7.a melléklet 1. Városfejlesztés és- rendezés alcím alatt 
létrehozott új soron biztosítja. 

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

1. pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt.-vel az Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Római körúti víztorony 
környezetébe (Hrsz.: 451/76) telepítendő ivókút megvalósításának tervezésére 
irányuló vállalkozási szerződés aláírására, továbbá, hogy jelen határozat 
alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a 
folyamatos pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a városüzemeltetési és beruházási osztály 
       a költségvetési és pénzügyi osztály 
Határidő:  2018. augusztus 31. 

 
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. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
      a jegyző 
    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

419/2018. (VII.12.) határozata 
a JCDecaux Hungary Zrt.-vel kötendő megállapodás a Dunaújváros területén 

lévő hirdető vitrinekkel ellátott buszvárókkal kapcsolatban 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 

területén lévő hirdető vitrinekkel ellátott buszvárók telepítésével, 
üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos megállapodást br. 3.960.000,- 
Ft összegért JCDecaux Hungary Zrt.-vel megköti. 

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

kötelezettségvállalásra a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. 
(II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 5. melléklet „2. 
Városüzemeltetés, dologi kiadások” során fedezetet biztosít a 3. melléklet „B4 
Működési bevételek, egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek” sorának a 
megállapított 3.960.000,- Ft közterület-használati díjjal történő egyidejű 
megemelésével biztosítja. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített megállapodás írja alá. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 

                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
     Határidő: 2018. július 27. 

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

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

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

        a jegyző 
                     - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                       közreműködésért: 
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
               - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
     Határidő: - a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
               - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2018. július 27. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

420/2018. (VII.12.) határozata 
a dunaújvárosi 487 helyrajzi számon nyilvántartott kivett irodaház megnevezésű 
ingatlan megosztásának engedélyezésére és az így kialakítandó beépítetlen rész 

hasznosítására (Református Egyházközösség kérelme – Bánki Donát 
Szakközépiskola) 

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

értékesíteni kívánja a dunaújvárosi 487 hrsz.-ú, kivett irodaház terület 
megnevezésű, 12.054 m2 nagyságú ingatlan és a dunaújvárosi 481/16 hrsz.-ú 
kivett közterület megnevezésű, 71.513 m2 nagyságú ingatlanok 
telekalakításával kialakítandó mintegy 3.200 m2 nagyságú beépítetlen 
területrészét, azzal, hogy az ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 
bruttó négyzetméterenkénti piaci ár és a kialakítandó terület nagyság szorzata 
legyen az ingatlan kikiáltási ára, egyben hozzájárul a hatályos rendezési 
tervnek megfelelő ingatlan kialakításához oly módon, hogy a telekalakítás, a 
forgalmi értékbecslés és az ügyvédi költség a nyertes ajánlattevőt terheli. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy a pályázat 

nyerteséről történő döntéskor a kialakítandó pontos területnagyság ismeretében 
minősíti a kialakult ingatlanokat. 

 
3. 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. július 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

421/2018. (VII.12.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt 
Fejér Megyei Szervezet között fennálló haszonkölcsön szerződés 4. számú 

módosítására, Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII. 807. és 808. sz. irodahelyiség 
és a hozzájuk tartozó tárgyaló vonatkozásában 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, Városháza tér 1. 

VIII. 807. és 808. számú irodahelyiség és hozzájuk tartozó tárgyaló 
vonatkozásában 2010. június 25-én létrejött haszonkölcsön szerződést 2019. 
június 30. napjáig meghosszabbítja. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező haszonkölcsön 
szerződés 4. számú módosítása aláírására, és a közzétételre az ingyenes 
használat miatt az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete 
rendelkezései szerint.  

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

                         - a szerződés 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 11 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), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Hingyi László, Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

422/2018. (VII.12.) határozata 
a dunaújvárosi 3661 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 

Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 12. található ingatlan egy részének 
hasznosítására (Makó Csaba kérelme) 

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

pályázati úton értékesíti 11.280.000.- Ft+Áfa, azaz bruttó 14.325.600.- Ft 
kikiáltási áron a hatályos szabályozás terv keretei között, a pályázati felhívás 
mellékletét képező telekalakítási javaslat szerint kialakítandó, a dunaújvárosi 
3611 hrsz.-on található ingatlanon 2820 m² nagyságú területrészt. 

 
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 terheli a telekalakítás, az értékbecslés, 
valamint az adásvételi szerződés elkészítésének költsége.  

 
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. július 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, 
Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta 
Endre, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Hingyi László, 
Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

423/2018. (VII.12.) határozata  
az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 

2016. évi beszámolójának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Viterm Beruházó, Működtető 
Kft. 2016. évi beszámolóját megismerte és azt 3.138.113 e Ft mérleg főösszeggel, és 
11.957 e Ft adózott eredménnyel (nyereség) a határozat 1., 2., 3. és 4. számú 
mellékletei szerint elfogadja, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a 
társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját képviselje. 
 
Felelős: - a határozat közléséért:  
                a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
       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 I. határozati javaslatot – mellette szavazott 8 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), 
nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István, Hingyi László, Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

424/2018. (VII.12.) határozata  
az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 
2017. évi beszámolójának megismeréséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Viterm Beruházó, 

Működtető Kft. 2017. évi beszámolóját megismerte, azt 3.161.516 e Ft mérleg 
főösszeggel és 52.879 e Ft adózott eredménnyel (nyereség) a határozat 1., 2., 
3. és 4. számú mellékletei szerint elfogadja. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Viterm 

Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén 
jelen határozat alapján szavazzon, és a taggyűlés határozatát a polgármester 
részére nyújtsa be. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:                              

                         a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

                           - a társasági szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                             számított 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Hingyi 
László, Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

425/2018. (VII.12.) határozata  
az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 

megválasztásáról és egyéb kapcsolódó döntések meghozataláról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 121/2017. (II.16.) határozat 1. 
pontját az alábbiakra módosítja: 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a társasági 
szerződés XII. pontját módosítani javasolja oly módon, hogy az Energo-Viterm 
Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaságnál 3 tagú 
felügyelőbizottság működjön, hogy mind a 3 főt Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzat tag jogosult jelölni, az általa meghatározott díjazással.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Viterm Beruházó, 

Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsága tagjai 
megbízatása 2018. május 31-i hatállyal történő lejárta miatt a társaság 
taggyűlésének javasolja Izsák Máté képviselőt, Tóth Kálmán képviselőt, Karsai 
Gábort felügyelőbizottsági tagoknak megválasztani, 2018. június 1-től 2022. 
május 31-ig szóló határozott időtartamra, azzal, hogy az FB elnöke díjazása 
40.000,- Ft/hó, a Tagok díjazása 30.000,- Ft/hó lesz. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Viterm Beruházó, 

Működtető Kft. könyvvizsgálójának a Confessio Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 
1106 Budapest, Juhász utca 39., Cégjegyzékszám: 01 09 726805, 
könyvvizsgálatért felelős személy: Turányik Ferenc ügyvezető igazgató, 
kamarai nyilvántartási szám:006614) jelöli és nem fogadja el a könyvvizsgálót, 
a Quercus Audit Kft.-t. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Viterm 

Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén 
jelen határozat alapján szavazzon, és a taggyűlés határozatát a polgármester 
részére nyújtsa be. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a társasági szerződés módosítás és a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              

                          a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
 



19 
 

                - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

                - a társasági szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                             számított 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Cserni Béla, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), nem 
szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, 
Hingyi László, Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

426/2018. (VII.12.) határozata  
tagi kölcsön szerződés megkötésére az Energo-Hőterm Kft.-vel, 

a CO2 kvóta vásárláshoz  biztosított forrásra 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 221/2018.(IV.19.) határozata 
alapján az önkormányzat 50 millió forint forrást biztosított az Energo-Hőterm 
Kft. (az önkormányzat és az Energott Kft. a társaságnak 50%-50%-ban 
tulajdonosa) részére a társaság működését biztosító 20.245 CO2 
kvótamennyiség megvásárlásához. Az Energo-Hőterm Kft.-nek az aktuális 
tőzsdei és euro árfolyamon számolva 87.111.998.- Ft-ot kellett megfizetni a 
Vertis Környezetvédelmi Pénzügyi Zrt. részére. Az önkormányzatra és a 
társaság másik tagjára, az Energott Kft.-re eső rész 43.555.999,- Ft- 
43.555.999,- Ft. Az Energo-Hőterm Kft. az önkormányzat részére visszautalta 
az 50.000.000,- Ft és a 43.555.999,- Ft különbözetét, azaz 6.444.000,- Ft-ot. 

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

ismeretében úgy határoz, hogy a 2018. április 23-án az Energo-Hőterm Kft. 
részére átutalt 43.555.999,- Ft összegre tagi kölcsön szerződést köt a 
társasággal, a kölcsön visszafizetési határideje 2019. szeptember 30. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 

jelen határozat mellékletét képező tagi kölcsön szerződés aláírására, egyúttal 
felkéri a határozat közlésére. 

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

               - a tagi kölcsön 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 Cserna Gábor polgármester módosító javaslatát – 
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István, Hingyi László, Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

427/2018. (VII.12.) határozata  
Cserna Gábor polgármester módosító javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta Cserna Gábor polgármester 
módosító javaslatát, mely szerint a „Javaslat a Dunaújvárosi sportszervezetekkel 
kötött kölcsönszerződés és támogatási szerződés módosítására” című előterjesztés 
I. és II. határozati javaslatában a visszafizetés határideje 2020. június hó 30. napjáról 
2019. március hó 31. napjára módosuljon. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

428/2018. (VII.12.) 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. június 30-ról 2019. március 31-re módosuljon, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás 
aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2018. július 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

429/2018. (VII.12.) 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. június 30-ról 2019. március 31-re módosuljon, egyben felhatalmazza 
a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                 - a szerződésmódosítás aláírására: 2018. július 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), 
távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Nagy Zoltánné) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

430/2018. (VII.12.) határozata  
a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball 

Klub Sportegyesület (2400 Dunaújváros, Batsányi utca 15. 4/3.) fejlesztési és 
sportszakmai feladatainak ellátáshoz 12.000.000,- Ft, azaz Tizenkettőmillió 
forint vissza nem térítendő támogatást nyújt az alábbi ütemezésben: 

 
2018. július 31-ig           2.000.000,- Ft 
2018. december 31-ig    5.000.000,- Ft 
2019. április 30-ig          5.000.000,- Ft                  
 
a 2018. évi költségvetés 5.b melléklet pénzeszköz átadások tartaléka sora 
terhére. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub 
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 
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tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az 
önkormányzat internetes honlapján. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                  a jegyző 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a 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 Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet soron következő módosításakor, 
valamint 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 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 

                        a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

431/2018.(VII.12.) határozata  
az Élményfürdő komplexum diákok általi látogatására vonatkozó 

megállapodás megkötéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 276/2018. (V.17.) határozata 
alapján a dunaújvárosi intézmények és nyugdíjasok részére az önkormányzat 
2018. évben bruttó 311.150.000,- Ft összegű támogatást nyújtott az 
Élményfürdő komplexum ingyenes látogatására. Az önkormányzat az 
intézményekkel és az üzemeltetővel háromoldalú támogatási szerződést kötött, 
a nyugdíjasok esetében pedig külön megállapodás született az önkormányzat 
és az üzemeltető között a támogatás igénybevételére. Az intézmények közül a 
Dunaújvárosi Tankerületi Központ a közgyűlés által jóváhagyott szerződést nem 
írta alá, új megállapodás megkötését javasolja, hivatkozva arra, hogy a 
támogatási szerződésben foglaltakat nem tudja teljesíteni és nem tud olyan 
támogatás igénybevételére kötelezettséget vállalni, melynek felhasználására 
csak részben van ráhatása. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése figyelemmel a Dunaújvárosi 

Tankerületi Központ észrevételére és aggályaira úgy határoz, hogy külön 
megállapodást köt az Uniszol Zrt. üzemeletetővel, mely megállapodás ingyenes 
Élményfürdő használatot biztosít a dunaújvárosi intézmények tanulói számára. 
A bruttó 137.735.913,- Ft vissza nem térítendő támogatás az Élményfürdő-
komplexum látogatásához belépő és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások 
igénybevételéhez a mindenkor érvényes díjszabásnak megfelelő belépőjegy 
vásárlását támogatja. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. és 2. pontjaiban 

foglaltakra tekintettel módosítja Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 276/2018. (V.17.) határozata 2. pontjában szereplő táblázat 1.5. 
pontját aszerint, hogy a Dunaújvárosi Tankerület Központ helyébe dunaújvárosi 
diákok lép, mint kedvezményezett. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat mellékletét képező szerződés aláírására az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter jelen támogatási programra vonatkozó jóváhagyásának közlését 
követően, a jóváhagyásban foglalt esetleges módosításokkal. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
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                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                   követő 8 napon belül 
                 - a támogatási szerződés aláírására: Miniszter jóváhagyásának 
                   közlését követő 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

432/2018. (VII.12.) határozata  
a Radari sportingatlanok üzemeltetésére 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi az önkormányzat 

és a DVG Zrt. között 2013.02.01. napján a dunaújvárosi Tömegsport telepre 
vonatkozó többször módosított üzemeltetési szerződés 2018. július 31. 
hatállyal, közös megegyezéssel történő megszüntetését. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a tulajdonában álló Dunaújváros, 

365/9 hrsz.-ú, 47.019m2 nagyságú, kivett sporttelep megnevezésű ingatlanon 
lévő alábbi sportlétesítmények üzemeltetésével a DVG Zrt.-t bízza meg 2018. 
augusztus 01-től: 
- Atlétikai létesítmények: bitumenes kézilabda pálya, 2 füves futballpálya, 1 
salakos futballpályára (kis és nagypályák) 
- Küzdősport Csarnok 
- Labdarúgó létesítmények. 
Az üzemeltetési díjat a komplexumot használó sportszervezetek által fizetendő 
létesítmény bérleti díj képezi, - mely bevételekről az önkormányzat felé minden 
tárgy évet követő év február 28.-ig elszámol üzemeltető,- a rezsi költségeket az 
önkormányzat viseli. Az üzemeltetési díj fejében a DVG Zrt. vállalja a 
sportszervezetekkel, sportolókkal, azok megbízottjaival történő napi 
kapcsolattartást; a pályahasználatok folyamatos dokumentálását; 
pályabeosztások elkészítését; pályák, csarnokok és öltözők folyamatos, napi 
szintű takarítását; a pályák, csarnokok és öltözők villamos és épületgépészeti 
karbantartását;, hibaelhárítást; a pályák napi- heti- havi karbantartása 
(üzemeltetési utasítás szerint) zöldterületek, fák, bokrok, cserjék nyírását; szemét 
szedését; terület karbantartását; vagyonvédelmi feldatok ellátását. A 
távfelügyeleti rendszer kiépítését követően a rendszer működtetésére is az 
üzemeltetési díj biztosít fedezetet. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunai Ökölvívó Sportegyesületet 

a  Küzdősport Csarnok használatához 2018. évben bruttó 18.000.000,- Ft, azaz 
Tizennyolcmillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti a határozat 1. 
mellékletében csatolt Támogatási szerződés szerint Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés 5/b melléklete Pénzeszköz 
átadások tartalék sora előirányzat terhére. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert és a DVG 

Zrt. elnök-vezérigazgatóját az 1. és 2. és 3. pontban foglaltakat tartalmazó 
szerződések megkötésére. 
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megrendeli a DVG Zrt.-től a 2. 
pontban meghatározott létesítmények távfelügyeleti rendszere kiépítésére 
vonatkozó költségvetés elkészítését. 

 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat 2. mellékletét 

képező a Radari sportkomplexum bérleti díj táblázatát elfogja. 
 

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

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

                          - a szerződés aláírására: a határozat közlését követő 8 napon belül 
 
7.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. 

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 
                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 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), 
távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Nagy Zoltánné) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

433/2018. (VII.12.) határozata 
a DVG Zrt. telephely bővítésének előkészítéséhez szükséges 

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

Hőtechnika Kft. (2400 Dunaújváros, Kallós D. u. 3.) felajánlotta a DVG Zrt. 
részére megvételre a tulajdonát képező dunaújvárosi 108/4 hrsz.-ú, 2547 m2 
nagyságú, kivett raktár iroda, munkásszálló és udvar megnevezésű, 
természetben Kallós Dezső u. 3. szám alatt található ingatlant, valamint arról, 
hogy a DVG Zrt. telephely bővítése célból az ingatlant megvásárolná, melynek 
finanszírozásához kéri az önkormányzat támogatását. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése koncepcionálisan támogatja a DVG 

Zrt. telephely bővítésével kapcsolatos elképzeléseit, megrendeli az 1. pontban 
hivatkozott ingatlan forgalmi értékbecslését és úgy határoz, hogy a forgalmi érték 
ismeretében, valamint a DVG Zrt.-vel történt, a vételi konstrukcióra vonatkozó 
egyeztető tárgyalások eredménye függvényében alakítja ki álláspontját az 
ingatlanvétel finanszírozásának kérdésében és a szeptemberi közgyűlésen hoz 
érdemi döntést.  

 
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 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), 
távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Nagy Zoltánné) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

434/2018. (VII.12.) határozata 
 az önkormányzat és a DVG Zrt. jogi képviseltével megbízott Szabó, Kelemen és 

Társai Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének módosításáról 
 

1.  DMJV Közgyűlésének 633/2017.(IX.28.) határozata alapján az önkormányzat a 
Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Irodát (1024 Budapest, Lövőház u. 39.) bízta 
meg az önkormányzat és a DVG Zrt. jogi képviseletével havi 800.000,- Ft+Áfa 
összegű ügyvédi munkadíjért. Az Iroda az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 
- jogi tanácsadás a DVCSH Kft.-vel összefüggő cégjogi és egyéb kérdésekben; 
- okiratszerkesztés az előző alpontban írt jogi tanácsadással és a lenti jogi 
képviselettel összefüggésben; 
- jogi képviselet ellátása az Önkormányzat és a DVG Zrt. részére a DVCSH Kft. 
által és a DVCSH Kft.-vel szemben megindított eljárásokban 

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

hivatkozott megbízási szerződést módosítja aszerint, hogy a munkaóra havi 40 
óráról 70 órára, a megbízási díj nettó 800.000,- Ft-ról nettó 1.500.000,- Ft-ra 
emelkedik 2018. július 1. napjától, valamint az utasítási jog kiterjesztésre kerül a 
DVG Zrt. Igazgatóságára és az Elnök-vezérigazgatóra. 

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

Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda többlet munkadíjára 4.200.000,- Ft +Áfa, azaz 
bruttó 5.334.000,- Ft összegben forrást biztosít a 2018. évi önkormányzati 
költségvetése általános tartalék soron. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről, valamint jelen határozat mellékletét képező 
megbízási szerződés módosítás aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat és a felmondás közlésére: a határozatnak az előkészítő 

                          osztálynak való megküldését követő 8 napon belül 
               - a megbízási szerződés 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 foglalt kötelezettségvállalást a 3. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2018. évi költségvetési rendelet következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
 

  Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                  a jegyző 
             - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő:  a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja 

 


