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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. december 13-ai nyílt 
ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a DSZSZ Kft. 2013. évi és 2014. évi 
éves beszámolójának elfogadására” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába 
– mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, 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, Cserni Béla), 
távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
636/2018. (XII.13.) határozata 

„Javaslat a DSZSZ Kft. 2013. évi és 2014. évi éves beszámolójának 
elfogadására” 

című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. december 13-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a DSZSZ Kft. 2013. évi és 2014. évi éves 
beszámolójának elfogadására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 47. 
napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottsága 
elnökének visszahívására és a bizottság új elnökének megválasztására” című 
előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
637/2018. (XII.13.) határozata 

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési, 
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottsága elnökének visszahívására és a 

bizottság új elnökének megválasztására” című előterjesztés sürgősségi 
indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. december 13-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottsága 
elnökének visszahívására és a bizottság új elnökének megválasztására” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 48. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

638/2018. (XII.13.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

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

 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a személytaxi-

szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás 
feltételeiről szóló önkormányzati rendelet újraalkotására 

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

elektronikusan teljesíthető adókötelezettségekről szóló 28/2016. (XI.18.) 
önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésére 

 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

részére a 2018. közfoglalkoztatás lebonyolítására nyújtott támogatási összegek 
felhasználásáról szóló elszámolás elfogadására 

 
8. Javaslat a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút 

hálózat fejlesztése című pályázatra vonatkozó tervezési program elfogadására, 
kapcsolódó költségeinek biztosítására 
               

9. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 596/2018. (XI.15.) 
határozat módosítására a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 “Zöld Város 
Kialakítása” című project keretében megvalósuló Főtértől keletre eső területek 
rekonstrukciójának kivitelezése tárgyú project vonatkozásában 

 
10. Javaslat “Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén 

található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi 
buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
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11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

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

12. Javaslat 2019. január-március hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és 
kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 
 

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

 
14. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására 

 
15. Javaslat Dunaújváros, Építők útja 7/A. szám alatti ingatlan vízellátását biztosító 

közterületi vízvezeték tervezésére 
 

16. Javaslat Dunaújváros szennyvíztisztító telep sodorvonali vezeték rekonstrukciós 
tervének elkészítésére beérkezett árajánlatok értékelésére és a Vállalkozási 
szerződés aláírására 

 
17. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira 
 
18. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város piacának területén galambtüskék 

kihelyezésére 
 

19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2019. január-
március hónap) megkötésére 
 

20. Javaslat a Dunaújváros Partvédelmi Vállalattal történő megállapodásra a 
dunaújvárosi magaspart védelmi rendszerének 2019. évi támogatás nyújtásáról 
(2019. január 1-től december 31-ig) terjedő időszak megkötésére 
                 

21. Javaslat a DVG Zrt.-vel kötött szerződésekben szereplő határidő módosítására 
 
22. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. és az önkormányzat között 

fennálló egyes megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések 
meghosszabbítására 

 
23. Javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi 

várható eredményéről szóló tájékoztató megismerésére és tarifamódosítási 
javaslattal kapcsolatos állásfoglalás kialakítására 

 
24. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Daru-Team Kft. 

között létrejött céltámogatási szerződésben meghatározott támogatási összeg egy 
részének vonatkozásában forrás biztosítására 
      

25. Javaslat a Radari Sporttelep kivilágítását biztosító villamosenergia teljesítmény 
bővítés finanszírozására (DVG Zrt. kérelem) 
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26. Javaslat a dunaújvárosi 717 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Lőtér-Dunaújváros 
megnevezésű ingatlan üzemeltetésére vonatkozó pályázat értékelésére 

 
27. Javaslat a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesülettel kötött 

támogatási szerződés módosítására 
     

28. Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 40 
millió forintos tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítására 
 

29. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. meglévő tagi 
kölcsönök rendezésére 
 

30. Javaslat a dunaújvárosi Csónakházon tervezett fejlesztési munkálatok 
megkezdéséhez szükséges döntések meghozatalára 
               

31. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. évi módosított 
munkatervének elfogadására 

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

kezességvállalás megadására 
 
33. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 89/2015. (II.19.) KH 

módosítására 
 
34. Javaslat az Élményfürdő-komplexum ingyenes használatát biztosító, 2019. évre 

vonatkozó támogatási szerződések, megállapodás elfogadására 
 
35. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi 

Egyetem között tudományos, kulturális és közéleti együttműködésre 
 
36. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 

2019. évi béren kívüli juttatására  
 
37. Javaslat az Intercisa Múzeum igazgatójának megbízására 
 
38. Javaslat az Intercisa Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata 2. számú 

módosítására 
 

39. Javaslat a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány 2018. évi működési támogatása 
felhasználási és elszámolási határidejének meghosszabbítására 
 

40. Javaslat a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány XXIII. Csángó Bál 
támogatására irányuló kérelmének elbírálására 
 

41. Javaslat az 1. számú fogorvosi körzet átvételéhez igényelt támogatás irányi 
kérelem elbírálására, feladatellátási szerződés megkötésére 

                
42. Javaslat a 9. számú fogorvosi körzet átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem 

elbírálására, feladatellátási szerződés megkötésére 
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43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. évi munkatervének 
elfogadására 

 
44. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzatának 1. módosítására 
 
45. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatának 1. számú módosítására 
 
46. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására 

 
47. Javaslat a DSZSZ Kft. 2013. évi és 2014. évi éves beszámolójának elfogadására 

 
48. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottsága elnökének visszahívására és a 
bizottság új elnökének megválasztására 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
639/2018. (XII.13.) határozata 

a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Ráczné Bodó Beáta 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  meghívottak tanácskozási jogát – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

640/2018. (XII.13.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. december 13-ai 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 zárt ülés 2. és 3. napirendi pontját – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
641/2018. (XII.13.) határozata 

a zárt ülés 2. és 3. napirendi pontjainak  zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. december 13-ai zárt ülés 2. 
napirendje tárgyalására mely „Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. részére biztosított 
tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítására” című előterjesztést, valamint 
a zárt ülés 3. napirendje tárgyalására, mely „Javaslat tagi kölcsön biztosítására a 
Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. részére és a fennálló tagi 
kölcsönszerződések módosítására” 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 napirendi pontjait – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
642/2018. (XII.13.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. december 13-ai zárt ülés 
napirendi pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat „Pro Cultura Intercisae” díj adományozására 

 
2. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. részére biztosított tagi kölcsön visszafizetési 

határidejének módosítására 
                            

3. Javaslat tagi kölcsön biztosítására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató 
Kft. részére és a fennálló tagi kölcsönszerződések módosítására 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
643/2018. (XII.13.) határozata 

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



12 

 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülésre  meghívottak tanácskozási jogát – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

644/2018. (XII.13.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. december 13-ai zárt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 9 
fő (Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő 
(Barta Endre, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol 
lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
645/2018. (XII.13.) 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 határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

646/2018. (XII.13.) 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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó 
Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – megalkotta a 25/2018. (XII.14.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

647/2018. (XII.13.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 619/2018. (XI.15.) 

határozata 5. pontjának módosításáról 
 
1. A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 619/2018. (XI.15.) határozatával 

döntött a Fabó Éva Sportuszoda felújítása miatt felmerülő többletköltségek 
finanszírozásáról az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. és a DVG Zrt. részére. 

 
2. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban hivatkozott határozat 

5. pontját a következők szerint módosítja: „5. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése úgy határoz, hogy jelen határozat 1. pontjában meghatározott 
többletköltségre 29.100.000,- Ft+Áfa, azaz bruttó 36.957.000,- Ft, a 2. pontban 
megjelölt munkára 14.284.869,- Ft+Áfa, azaz bruttó 18.141.784,- Ft, a 3. pontban 
rögzített költségre 4.980.000,- Ft+Áfa, azaz bruttó 6.324.600,- Ft forrást biztosít a 
2018. évi önkormányzati költségvetése 7/a. melléklet 14. Vagyongazdálkodási 
feladatok 14.1 kiadások során.” 

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

hogy a soron következő 2018. évi költségvetési rendelet módosításánál a 2. 
pontban meghatározottakat vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

    jegyző 
   - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
      Határidő:   a soron következő 2018. évi költségvetési rendelet módosítás 
                          alkalmával 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – megalkotta a 26/2018. (XII.14.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor,  Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – 27/2018. (XII.14.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor,  Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta 
Endre, Cserni Béla), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – 
megalkotta a 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

648/2018. (XII.13.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

részére 2018. évi közfoglalkoztatás lebonyolítására nyújtott támogatási 
összegek felhasználásáról szóló elszámolás elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja a határozat 

1. melléklete szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata elszámolását a közfoglalkoztatással összefüggő bér és járulék 
kiadásainak, valamint a közfoglalkoztatással kapcsolatban felmerülő önerő 
(személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások) finanszírozására 2018. évre 
nyújtott mindösszesen 12 M Ft összegű önkormányzati támogatásról. 

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

közlésére. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a személyügyi és működtetési osztályvezető 
Határidő:  2018. december 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

649/2018. (XII.13.) határozata 
 a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút hálózat 

fejlesztése című pályázatra vonatkozó tervezési program elfogadására, 
kapcsolódó költségeinek biztosítására 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata Vállalkozási Szerződést kössön a DVG Zrt.-
vel a TOP-6.4.1.-16 “Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” projekt 
megvalósítása érdekében. 

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

a 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott formai és 
tartalmi követelményeknek megfelelő Vállalkozási Szerződést aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 

    - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

              - a határozat közléséért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. április 30. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a TOP-

6.4.1.-16 “Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” pályázat kapcsán 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban említett 
Vállalkozási Szerződést bruttó 22 705 060 Ft mértékéig, a projekt 
elszámolásában szerepeltesse. 

 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. pontban foglalt 

kötelezettségvállalásra a 2019. évi költségvetésben biztosít forrást. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozati 
javaslat 3.) pontjában említett Vállalkozási Szerződésre a forrás biztosítását a 
2019. évi költségvetés tervezéskor vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés tervezésért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés tervezésben való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

650/2018. (XII.13.) határozata 
Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 596/2018. (XI.15.) 

határozat módosítására a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város 
Kialakítása” című projekt  keretében megvalósuló Főtértől keletre eső területek 

rekonstrukciójának kivitelezése  tárgyú projekt vonatkozásában 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 596/2018. (XI.15.) határozata 1. 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz,hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-
00001 „Zöld Város Kialakítása” című projekt keretében megvalósuló Főtértől 
keletre eső területek rekonstrukciójának kivitelezése c. projektben tervezett 
beruházási tevékenységhez kapcsolódó pótmunkát a határozat mellékletét 
képező vállalkozási szerződés 2.sz. módosításában foglaltaknak megfelelően 
a DVG Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) végezze el 54.070.472,- Ft 
+ ÁFA, azaz bruttó 68.669.499,- Ft vállalkozási díjért.” 

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

közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2018. december 21. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

651/2018. (XII.13.) határozata 
„Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található 
parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok 

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

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 534/2018. (X.18.) határozatával támogatta a 

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

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően megállapítja, hogy a DHHF Dunaújváros Hátrányos Helyzetűek 
Foglalkoztatásáért Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) ajánlattevő által 
benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas 
a szerződés teljesítésére. 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 közbeszerzési eljárás eredményes. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően a szerződés megkötését a DHHF Dunaújváros Hátrányos 
Helyzetűek Foglalkoztatásáért Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) 
ajánlattevővel, tekintettel arra, hogy ő tette a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. 
 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt közbeszerzési eljárás 
keretében benyújtott ajánlatok alapján DHHF Dunaújváros Hátrányos Helyzetűek 
Foglalkoztatásáért Nonprofit Kft.–t (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.), mint a 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek 
és felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására. A nyertes ajánlat 
összege 64.917.913,64 Ft + ÁFA. 

 
6. Az 5.) pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 534/2018. (X.18.) 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. december 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

652/2018. (XII.13.) határozata 
DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához szükséges 

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

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

végzett közfeladatokhoz szükséges konténer és zsák biztosítására 2019. január-
március hónapokra  bruttó 5.000.000,- Ft összegben a DUNANETT Nonprofit 
Kft.-vel a határozat mellékletét képező  keretszerződést köt. 

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

közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához tartozó konténerek és 
zsákok biztosítására 5.000.000,- Ft-ot hagy jóvá, mely kötelezettségvállalás 
fedezetét a 2019. évi költségvetésben biztosítja. 

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

hogy a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel a 2019. január-március hónapra szóló, a 
határozat mellékletét képező szolgáltatási keretszerződést aláírja. 

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

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés tervezése során 
vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

653/2018. (XII.13.) határozata 
Javaslat 2019. január-március hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények 

és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. számú mellékletét 

képező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási keretszerződést, bruttó 
26.528.800,-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 26.528.800,- Ft-ot 
hagy jóvá, mely kötelezettségvállalás fedezetét a 2019. 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: 
                 polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2018. december 28. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés tervezése során 
vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

654/2018. (XII.13.) határozata  
műszaki üzemeltetési szerződés módosításáról az Október 23. téren lévő 

játszótér és sportpálya vonatkozásában 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a KDOP-

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

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

a KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-0001 „A Városháza és környezetének 
funkcióbővítő revitalizációja” c. projektben szereplő többfunkciós játszótér és 
sportpálya üzemeltetési szerződés egységes szerkezetbe foglalt 5. sz. módosító 
szerződését aláírja.  

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

megnevezett egységes szerkezetbe foglalt 5. sz. módosító üzemeltetési 
szerződés a 2019. évre vonatkozó előrevetített éves üzemeltetési díjat 
12.639.276,- Ft-ban, azaz tizenkétmillió-hatszázharminckilencezer-
kettőszázhetvenhat forintban (alanyi adómentes összeg) határozza meg, mely 
költséget Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat részére. 

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

megnevezett költségeket a 2019. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe. 
 

Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                    a jegyző 
                  - a költségvetés módosításának előkészítésében való  
                    közreműködésért: 
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője  
                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő:  a 2019. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2. pontban 

megnevezett szerződés értelmében a szerződés tárgyévében Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyeztetést kezdeményezzen a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálattal a tárgyévet követő év előrevetített éves díjának 
meghatározására, majd azt követően a szerződés szükség szerinti módosítását 
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terjessze a Közgyűlés elé.  
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozatban való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  2019. november 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

655/2018. (XII.13.) határozata 
Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalásáról 

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

volt újtelepi általános iskola területén található „Tündérkert” játszótérre egy 
ivókút kivitelezését a DVG Zrt.-től bruttó 1.340.340 Ft vállalkozási díjért. 

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

1. pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt.-vel megkötendő, a DVG Zrt. által előkészített vállalkozási szerződés 
aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését 
követően azzal, hogy a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
teljesítésigazolását követően fizeti meg Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a vállalkozási díjat a DVG Zrt.-nek 30 napon belül. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a jogi és közgyűlési osztály vezetője 
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
       a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:  2019. január 15. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet 
tervezése során vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert, hogy 
jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
      a polgármester 
    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
      a jogi és közgyűlési osztály vezetője 

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

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, 
Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

656/2018. (XII.13.) határozata 
  Dunaújváros, Építők útja 7/A. szám alatti ingatlan vízellátását biztosító 

közterületi vízvezeték tervezésére  
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Dunaújváros, 
Építők útja 7/A szám alatti ingatlan vízellátását biztosító vízközmű engedélyezési 
és kiviteli terveinek elkészítését  a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-től  
(2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) rendeli meg , bruttó 952 500 Ft összegű 
vállalkozási díjért. 

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

Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi költségvetési rendeletének 7.a 
számú melléklet  „Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás„ cím alatt az „Építők útja. 
7. szám alatti ingatlan vízbekötése”elnevezésű sorában biztosítja. 

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

a határozat 1.) pontjában leírt feladat vonatkozásában a határozat mellékletét 
képező Vállalkozási szerződést a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel írja 
alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
      Határidő: 2019. január 04. 
 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.) 

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet 
előkészítése során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetési rendelet előkészítéséért: 

                    a jegyző 
- a költségvetési rendelet előkészítésében való közreműködésért való    

közreműködésért: 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
      Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

657/2018. (XII.13.) határozata 
Dunaújváros városi szennyvíztisztító telep sodorvonali vezeték rekonstrukciós 

tervének elkészítésére beérkezett árajánlatok értékeléséről és a Vállalkozási 
szerződés aláírásáról 

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

városi szennyvíztisztító telep sodorvonali vezeték működőképességének 
helyreállítása érdekében a rekonstrukciós terv elkészítését a Metaduo Kft-től. 
(1091 Budapest, Üllői út 25.) kívánja megrendelni bruttó: 13.228.000.- Ft 
összegű vállalkozási díjért. 

   
2.)  Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése 7.a. melléklet 5. Víziközmű  
szolgáltatás cím alatti 5.1. „Szennyvíztisztító telep új sodorvonali vezeték 
tervezés engedélyezés” soron fedezet biztosít. 

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

hogy a határozat 1. pontjaiban rögzített feladat vonatkozásában a határozat 
mellékletét képező Vállalkozási szerződést a Metaduo Kft.-vel írja alá. 

     
      Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

           a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
 Határidő: 2019. január 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

658/2018. (XII.13.) határozata 
Önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáiról 

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

önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáit bruttó 3.928.762,- 
Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti. 

 
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete 7.b. 
mellékletében szereplő 1.13. sorból átcsoportosított összeg biztosítja.  

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

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

     
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2018. december 21. 
 

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. december 21. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

659/2018. (XII.13.) határozata 
Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város piacának területén galambtüskék 

kihelyezésére 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elrendeli a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város területén található piac galambmentesítésére 
szolgáló galambtüskék kihelyezésének kivitelezését bruttó 3.520.440 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. melléklet 4. környezet-egészségügy előirányzat, 3. dologi 
kiadások alcím alatt létrehozott soron biztosítja. 

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

pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város területén található piac galambmentesítésére 
szolgáló galambtüskék kihelyezésének kivitelezésére 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 vezetője 
             a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. január 11. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

660/2018. (XII.13.) határozata 
a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási szerződés /2019.január-március/ megkötéséről 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási területén 

végzett közfeladatok 2019. január-március hónapban történő ellátására bruttó 
260.865.356 Ft összegben a DVG Zrt.-vel a határozat mellékletét képező 
szolgáltatási keretszerződést köt. 

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

közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 260.865.356 Ft-ot hagy 
jóvá, mely kötelezettségvállalás fedezetét a 2019. évi költségvetésben biztosítja. 

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

hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal a 2019. január-március hónapra szóló, a határozat 
mellékletét képező szolgáltatási keretszerződést aláírja. 

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

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
             a jegyző 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 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 (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 
1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

 661/2018.(XII.13.) határozata 
Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő Megállapodásra a 

dunaújvárosi magaspart védelmi rendszerének 2019. évi támogatás nyújtásáról 
(2019. január 1.– től december 31.-ig) terjedő időszak megkötésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a határozat 

mellékletében foglaltak szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat között a 2019. I.-XII. havi működési 
költségei biztosításáról szóló megállapodást. A működési költség 2019. január 1. - 
2019. december 31. közötti időszakra vonatkozó összege bruttó 7.825.000,- Ft, 
mely fedezete a 2019.évi költségvetési rendelet 5. melléklet 3 Vízgazdálkodás és 
Vízkárelhárítás 3-as dologi kiadás során kerül betervezésre. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetés tervezésekor vegye 
figyelembe, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat alapján 
intézkedjen a kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatok elvégzésére.  

  
Felelős:  - a költségvetés tervezéséért: 
            a jegyző 
         - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az 1. pont figyelembevételével előkészített, jelen határozat mellékletét képező a 
Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal 2019. I.-XII. havi működési költség 
biztosításáról szóló megállapodást aláírja, jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi 
teljesítésről. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
            a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. január 10. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő 
(Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

662/2018. (XII.13.) határozata 
Javaslat a DVG Zrt.-vel kötött szerződésekben szereplő határidő módosítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a vállalkozási szerződések 1. számú módosításait a határozat mellékletét képező 
tartalommal 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. december 21. 

 
2. 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 határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
              a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

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

Határidő: - a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
             - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2018. december 21. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

663/2018. (XII.13.) határozata 
az Önkormányzat és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 

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

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

Vagyonkezelő Zrt. ingatlankezelési tevékenységére vonatkozó megbízását 2019. 
december 31. napjáig meghosszabbítja. A megbízási díj 2019. január 01. napjától jelen 
határozat 1. számú mellékletét képező megbízási szerződében foglaltaknak megfelelően, 
bruttó 10.030.611,-Ft/év.  

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

Vagyonkezelő Zrt. vételhátralék kezelési tevékenységére vonatkozó megbízását 2019. 
december 31. napjáig meghosszabbítja. A megbízási díj 2019. január 01. napjától jelen 
határozat 2. számú mellékletét képező megbízási szerződében foglaltaknak megfelelően, 
bruttó 3.154.680,-Ft/év.  

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

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

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

              a vagyonkezelési osztály vezetője             
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését  

             követő 8 napon belül 
                 - a szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                        30 napon belül 
         
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és 2. pontokban 

foglalt kötelezettségvállalást a 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 tervezéséért: 

                  a jegyző 
                - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  2019. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

664/2018. (XII.13.) határozata 
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 

a dunaújvárosi 1449/4 hrsz.-ú, 1449/5 hrsz.-ú és 1460 hrsz.-ú ingatlanok őrzése tárgyban 
kötött vállalkozási szerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Zrt. megbízását meghosszabbítja 

2019. december 31. napjáig a dunaújvárosi 1449/4 hrsz.-ú, kivett „Malom, Műemlék v. 
Kúria, Irodaház” megnevezésű, Magyar út 35. szám alatti és a dunaújvárosi 1449/5 hrsz.-
ú kivett „beépítetlen terület” megnevezésű, Petőfi S. u. 13. szám alatti és a dunaújvárosi 
1460 hrsz.-ú, kivett „lakóház, udvar” megnevezésű, Magyar út 31. szám alatti ingatlanok 
őrzés-védelmi, valamint porta- és járőrszolgálat feladatok ellátása tárgyban. A 24 órás 
szolgálatot a DVG Zrt. 1 fővel látja el 2.250,-Ft+Áfa/fő óradíjért. A vállalkozási díj 
19.710.000,-Ft+Áfa/év, azaz bruttó 25.031.700,-Ft/év. 

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

egyúttal felhatalmazza jelen határozat mellékletét képező módosított vállalkozási szerződés 
aláírására. 

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

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

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

kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor vegye 
figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
               - a költségvetés tervezéséért:  
                 a jegyző  
               - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés III. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

665/2018. (XII.13.) határozata 
a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére és szakszemélyzet biztosítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a dunaújvárosi 325 hrsz.-ú, 

természetben a Dunaújváros, Építők útja 9. szám alatt található, Fabó Éva Sportuszoda 
üzemeltetésére 2019. évben bruttó 120 millió forint forrást biztosít és az üzemeltető 
kiválasztásáról a felújítási munkák befejezését megelőző közgyűlésen hoz érdemi döntést.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy jelen határozat 1. 

pontjában hivatkozott ingatlan felújítással nem érintett uszodagépészeti berendezéseinek 
felügyeletéhez 5 gépész szakszemélyzet biztosításával a DVG Zrt.-t bízza meg 2019. 
január 1. napjától 2019. június 30. napjáig, 4.225.000,-Ft/hó+Áfa, azaz 6 hónapra 
mindösszesen bruttó 32.194.500,-Ft vállalkozási díjért. 

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

egyúttal felhatalmazza jelen határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés 
aláírására.  

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

              a vagyonkezelési osztály vezetője             
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését  

                   követő 8 napon belül 
                 - a szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                        30 napon belül 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és 2. pontokban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor vegye 
figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
               - a költségvetés tervezéséért:  
                 a jegyző  
               - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

666/2018. (XII.13.) határozata 
 a Dunaújváros, Barátság u. 2/C szám alatti 5.sz. és a Petőfi S. u. 5. szám alatti 

2.sz. posták üzemeltetése tárgyban kötött üzemeltetési és haszonkölcsön 
szerződések módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. a 2400 

Dunaújváros, Vörösmarty u. 2. szám alatti 4. sz., a Barátság u. 2/C szám alatti 5.sz. 
és a Petőfi S. u. 5. szám alatti 2. sz. posták üzemeltetésére vonatkozó megbízását 
2019. december 31. napjáig meghosszabbítja, a 2. sz. posta bérleti díját is 
tartalmazó üzemeltetési díj 22.102.403,-Ft+Áfa/év, azaz bruttó 28.070.052,-Ft/év. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy haszonkölcsön 

szerződést köt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos 
tulajdonában álló 2400 Dunaújváros, Barátság u. 2/C szám alatti, 254/3 hrsz.-ú, 206 
m2 nagyságú ingatlanból 57,22 m2 nagyságú, valamint a 16/3/A/3 hrsz.-ú, 2400 
Dunaújváros, Vörösmarty u. 2. szám alatti, földszinti 103 m2 nagyságú nem lakás 
célú helyiségek használatára a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 2019. 
január 1. napjától 2019. december 31. napjáig. 

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

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

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

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

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
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             - a költségvetés tervezéséért:  
               a jegyző  
             - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a V. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

667/2018. (XII.13.) határozata 
az Alsó Duna-parton található játszótér, erdei tornapálya és kiszolgáló 

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

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

Önkormányzata tulajdonát képező Dunaújváros, belterület 372/19 helyrajzi számon 
nyilvántartott, véderdő, közpark, telephely megnevezésű ingatlannak a DVG Zrt. 
által kivitelezett játszóteret, erdei tornapályát és azt kiszolgáló helyiségeket magába 
foglaló részének üzemeltetésére vonatkozó megbízását 2019. december 31. 
napjáig meghosszabbítja a határozat mellékletét képező üzemeltetési 
szerződésben foglaltaknak megfelelően, 2.883.631,-Ft+Áfa/év, azaz bruttó 
3.662.211,-Ft/év üzemeltetési díjért. 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza a módosított üzemeltetési szerződés aláírására. 
 

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

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

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
               - a költségvetés tervezéséért:  
                 a jegyző  
               - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 



42 

 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés VI. határozati javaslat – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 
1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

668/2018. (XII.13.) határozata 
 a Dunaújváros, Bercsényi Miklós u. 2. alatti, volt Bánki Donát Gimnázium és 
Szakközépiskola épület őrzésének tárgyban üzemeltetési-őrzési szerződés 

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

dunaújvárosi 487 hrsz.-ú, Dunaújváros, Bercsényi Miklós u. 2. szám alatt található, volt 
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola üzemeltetésére és őrzésére vonatkozó 
megbízását 2019. december 31. napjáig meghosszabbítja. Az őrzés díja 1.500,-
Ft/fő/óra+Áfa, azaz 19.710.000,-Ft/év+Áfa, azaz bruttó 25.031.700,-Ft/év. Az önkormányzat 
a DVG Zrt.-nek nem fizet vállalkozói díjat az üzemeltetői tevékenységért, tekintettel arra, 
hogy az ingatlan bérbeadásból szárazó bevételeket átengedi a társaságnak. 

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

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

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

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

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

kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor vegye 
figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
               - a költségvetés tervezéséért:  
                 a jegyző  
               - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VII. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

669/2018. (XII.13.) határozata 
a Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Szakképző Iskola fűtését 

biztosító kazán üzemeltetése és karbantartása tárgyban kötött megbízási 
szerződés módosításáról 

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

Önkormányzat között fennálló, a Dunaújváros, Magyar út 49. szám alatt található, 
Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Mentálhigiénés Általános Iskola 
és Szakképző Iskola fűtését biztosító kazán üzemeltetése és karbantartása 
tárgyban kötött, 2019. december 31. napjáig tartó megbízási szerződést aszerint 
módosítja, hogy a DVG Zrt. megbízási díja 2019. január 01. napjától 324.480,-
Ft+Áfa, azaz bruttó 412.562,-Ft. 

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

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

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

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

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

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VIII. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

670/2018. (XII.13.) határozata 
 a Dunaújváros, Jókai M. u. 19. szám alatti ingatlan (volt Népfőiskola) őrzése 

tárgyban kötött üzemeltetési-őrzési szerződés módosításról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. és az 

Önkormányzat között fennálló, a dunaújvárosi 1189/1 hrsz.-ú, 2400 Dunaújváros, 
Jókai M. u. 19. szám alatt található, volt Népfőiskola üzemeltetése és őrzése 
tárgyban kötött, határozatlan idejű szerződést módosítja aszerint, hogy a DVG Zrt. 
őrzési díja 2019. január 01. napjától 1.500,-Ft/fő/óra+Áfa, azaz 4.380.000,-
Ft/év+Áfa, azaz bruttó 5.562.600,-Ft/év. Az önkormányzat a DVG Zrt.-nek nem fizet 
vállalkozói díjat az üzemeltetői tevékenységért, tekintettel arra, hogy az ingatlan 
bérbeadásból szárazó bevételeket átengedi a társaságnak. 

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

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

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

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

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IX. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

671/2018. (XII.13.) határozata 
 a Táborhely-Kemping és Szabadstrand üzemeltetése tárgyban kötött 

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

Önkormányzat között fennálló, a dunaújvárosi 3351 hrsz.-ú Táborhely-Kemping, 
valamint a dunaújvárosi 3350/1 hrsz.-ú Szabadstrand és annak területén található 
felépítmények üzemeltetése tárgyban kötött, 2019. május 31. napjáig tartó 
üzemeltetési szerződést módosítja aszerint, hogy a DVG Zrt. üzemeltetési díja 
2019. január 01. napjától 20.223.840,-Ft+Áfa/év, azaz bruttó 25.684.277,-Ft/év és a 
szerződés lejárati ideje 2019. december 31.  

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

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

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

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

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a X. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

672/2018. (XII.13.) határozata 
a Csónakház üzemeltetése tárgyban kötött üzemeltetési szerződés módosításról 

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

Önkormányzat között fennálló, a dunaújvárosi 391/1 hrsz.-ú, a dunaújvárosi 
Csónakház-Dunaújváros, Duna-parti út megnevezésű ingatlan üzemeltetése 
tárgyban kötött üzemeltetési szerződés lejárati idejét 2019. december 31. napjáig 
meghosszabbítja és az üzemeltetési díját 21.678.096,-Ft+Áfa/év, azaz bruttó 
27.531.182,-Ft/év összegben állapítja meg. 

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

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

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

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

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 



47 

 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

673/2018. (XII.13.) határozata 
 a dunaújvárosi 317/2 hrsz.-ú ingatlanon található műfüves pályák üzemeltetése 

tárgyban kötött együttműködési megállapodás módosításról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt., a 
Dunaújvárosi Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület és az Önkormányzat között 
fennálló, a dunaújvárosi 317/2 hrsz.-ú ingatanon műfüves pálya kialakítására, 
üzemeltetésére, sportcélú tevékenység végzésre kötött együttműködési 
megállapodást aszerint módosítja, hogy az üzemeltetés díját 2019. január 1-től 
31.568.397,-Ft+Áfa/év, azaz bruttó 40.091.864,-Ft/év összegben állapítja meg. 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza a határozat mellékletét képező módosított 
együttműködési megállapodás aláírására. 

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

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

- az együttműködési megállapodás aláírására: a határozat közlését 
  követő 30  napon belül                 

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a XII. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

674/2018. (XII.13.) határozata 
a Római krt. 36. szám és a Szabadság út 30 szám alatti ingatlanok üzemeltetése 

tárgyban kötött üzemeltetési szerződés módosításról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. és az 
önkormányzat között fennálló, a 2400 Dunaújváros, Római krt. 36. (Nonprofit Ház) 
és a Szabadság út 30. (Közösségi Pont) alatti ingatlanok üzemeltetése tárgyban 
kötött üzemeltetési szerződés lejáratát meghosszabbítja 2019. december 31-ig, az 
üzemeltetés díja 2019. évre 1.261.440,- Ft+Áfa/év, azaz bruttó 1.602.029-,Ft/év. 

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

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

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

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

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a XIII. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

675/2018. (XII.13.) határozata 
a Fáy A. utcai műfüves futballpálya üzemeltetése tárgyban kötött üzemeltetési 

szerződés módosításról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. és az 
önkormányzat között fennálló, a 2400 Dunaújváros, Fáy A. utcai műfüves 
futballpálya üzemeltetése tárgyban kötött üzemeltetési szerződést aszerint 
módosítja, hogy a üzemeltetés díja 2019. január 1-től  3.870.900,-Ft+Áfa/év, azaz 
bruttó 4.916.043,-Ft/év. 

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

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

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

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

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a XIV. határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila)  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

676/2018. (XII.13.) határozata 
a Városháza Kávézó üzemeltetése tárgyban kötött üzemeltetési szerződés 

elfogadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt.-t bízza 
meg a Polgármesteri Hivatal „B” szárny alatt található kávézó üzemeltetésével 
2019. december 31-ig, azzal, hogy a társaságot illeti az üzemeltetésből származó 
bevétel és terheli az ingatlan fenntartásának rezsi költsége. Az önkormányzat a 
társaságnak nem fizet díjat a tevékenység ellátásáért. 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza a határozat mellékletét képező üzemeltetési 
szerződés aláírására. 

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

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

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
               - a költségvetés tervezéséért:  
                 a jegyző  
               - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

677/2018. (XII.13.) határozata 
a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi várható 

eredményéről szóló tájékoztató megismeréséről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Középnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott, a határozat mellékleteként 
csatolt 2018. évi várható eredményről szóló tájékoztatót megismerte, egyben utasítja 
a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   
          - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő       

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

678/2018. (XII.13.) határozata 
állásfoglalás kialakítására a a Középnyugat-magyarországi Közlekedési 

Központ Zrt. által benyújtott menetdíj módosításának tárgyában 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatja a KNYKK Zrt. által 
előterjesztett tarifaemelési javaslatot, egyben utasítja a polgármestert a határozat 
közlésére. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester        

     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő           

nyolc napon belül 



53 

 

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

 

   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
679/2018.(XII.13.) határozata 

 a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Daru-Team Kft. között 
létrejött céltámogatási szerződésben meghatározott támogatási összeg egy 

részének vonatkozásában forrás biztosítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 1.500.000,-Ft, azaz 
Egymillió-ötszázezer forint összegű forrást biztosít a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Daru-Team Kft. között 2016. április 16. napján létrejött 
céltámogatási szerződésben foglat támogatás 2018. augusztustól októberig járó 
támogatás összegének fedezésére a 2018. évi költségvetés vagyonkezelési 
feladatok dologi kiadások soráról való átcsoportosítással, valamint 1.500.000.-Ft, 
azaz Egymillió-ötszázezer forint összeget a 2018. novembertől 2019. januárig járó 
támogatás összegének fedezésére a 2019. évi költségvetésben. 

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

jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítéséről. 

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

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2018. évi 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor, illetve a 2019. évi 
költségvetés tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért és tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés módosításában, tervezésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2018. évi költségvetés módosításának, a 2019. évi költségvetés 

                    tervezésének időpontja 



54 

 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

680/2018. (XII.13.)  határozata  
 a Radari Sporttelep kivilágítását biztosító villamosenergia teljesítmény bővítés 

finanszírozásáról  
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az önkormányzat tulajdonát 
képező dunaújvárosi 365/9 hrsz. alatti Radari Sporttelepen található futballpályák 
kivilágítását biztosító villamos energia teljesítmény bővítését, és úgy határoz, hogy a 
munkával (szolgáltatói teljesítménynövelés, új áramváltós fogyasztás-mérőhely 
megépítés) a Radari Sporttelep üzemeltetőjét, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-
t bízza meg bruttó 2.211.324,-Ft vállalkozási díjért, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a DVG Zrt. által előkészített és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
által véleményezett vállalkozási szerződés aláírására azzal, hogy a Városüzemeltetési 
és Beruházási Osztály teljesítésigazolását követően fizeti meg Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a vállalkozási díjat a DVG Zrt.-nek 30 napon belül. 

 
2. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. pontjában megjelölt 

feladatra bruttó 2.211.324,-Ft összeget biztosít vállalkozási díjként az önkormányzat 
2018. évi költségvetése általános tartalék során. 

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

                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                   a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére történő 

                       megküldést követő 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 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 „C” változatot – mellette szavazott 10 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő 
(Barta Endre, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

681/2018. (XII.13.) határozata 
a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú Lőtér üzemeltetésére kiírt pályázat értékelése 

tárgyban 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, Lőtér-

Dunaújváros megnevezésű ingatlan üzemeltetésére kiírt nyilvános pályázatot 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja, egyúttal úgy határoz, hogy a korábbi 
tartalommal megegyező, új pályázati felhívás kerüljön meghirdetésre az ingatlan 
üzemeltetésére vonatkozóan a Dunaújváros című lapban. 

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

meghatározott új pályázati felhívás nyertesével kötendő üzemeltetési szerződés 
hatályba lépéséig jelenlegi üzemeletetővel, a Dunaújvárosi Lövész 
Sportegyesülettel 2013. december 30. napján megkötött üzemeltetési szerződés 
meghosszabbodik.  

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

pontban foglaltak szerinti üzemeltetési szerződés módosítás aláírására. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
             a polgármester 

         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől  

                      számított 8 napon belül  
               - az üzemeltetési 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 (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

682/2018. (XII.13.) határozata 
a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesülettel kötött támogatási 

szerződés módosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2018. augusztus 21-
én a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesülettel (2400 Dunaújváros, 
Batsányi utca 15. 4/3.) kötött támogatási szerződés 2.2.a) pontja az alábbiak szerint 
módosuljon: 
 
„a) A Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület 2018-2019. évi fejlesztési 
és sportszakmai feladatainak ellátásához, az egyesület működésének költségeihez, 
sportrendezvényekre, versenyekre, sporteszköz vásárlására, valamint az Egy Darab 
Gyepért alapítványtól átvállalt pályabérleti tartozás összegének (2.760.000,- Ft) 
jóváírására,” 
 
egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződésmódosítás aláírására azzal, hogy az 5.000.000,- Ft-os támogatási összegből 
az átvállalt 2.760.000,- Ft pályabérleti tartozás levonásra kerül. 
 
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. december 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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő 
(Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

683/2018. (XII.13.) határozata  
a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. kérelmére, tagi 

kölcsönszerződés módosításának jóváhagyására  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2018. május 25-én 

a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel kötött tagi 
kölcsönszerződés visszafizetési határideje 2018. szeptember 30-ról 2019. 
november 30-ra módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékleteként csatolt szerződés módosításának 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: 2019. január 15. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelzett határidő 

módosítás következtében elmaradó bevétel forrásaként a Bevételi kockázati sorát 
19.760 eFt erejéig, Általános tartalék sorát 10.120 eFt összeg erejéig és a Pályázati 
önrész sorát 10.120 eFt összeg erejéig jelöli meg. 

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

foglalt határidő módosítást a 2018. évi költségvetési rendelet következő módosítása 
során, valamint a 2019. évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye figyelembe. 

 
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 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
            a pénzügyi bizottság elnöke 
            az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
          - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
            a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának  
                 időpontja a 2019. évi költségvetési rendelet tervezésének 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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő 
(Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

684/2018. (XII.13.) határozata 
a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi 

kölcsönök visszafizetési határidejének módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2015. július 02-án a 

DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel (DF-DKA 
Nonprofit Kft.-vel) 30.000.000,- Ft (465/2015. (VI.18.) határozat alapján) összegű 
kötött tagi kölcsönszerződés visszafizetési határideje 2018. május 31-ről 2019. 
november 30-ra módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. 
számú mellékleteként csatolt szerződés módosításának 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: 2019. január 15. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2016. szeptember 

23-án a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel (DF-
DKA Nonprofit Kft.-vel) 40.000.000,- Ft (605/2016. (IX.22.) határozat alapján) 
összegű kötött tagi kölcsönszerződés visszafizetési határideje 2018. május 31-ről 
2019. november 30-ra módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
határozat 2. számú mellékleteként csatolt szerződés módosításának 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: 2019. január 15. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2015. szeptember 

29-én a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel (DF-
DKA Nonprofit Kft.-vel) kötött 40.000.000,- Ft (547/2015. (IX.17.) határozat alapján) 
összegű tagi kölcsönszerződés visszafizetési határideje 2018. május 31-ről 2019. 
november 30-ra módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat 3. 
számú mellékleteként csatolt szerződés módosításának aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
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                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 

                    - a szerződésmódosítás aláírására: 2019. január 15. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1., 2. és 3. pontban jelzett határidő 

módosítás következtében elmaradó bevétel forrásaként  a Dunanett Nonprofit Kft. 
részére be nem váltott kezesség tartaléka sor bevételi kockázati tartalék sorra 
történő átcsoportosításával 100 mFt összegben, további 10 mFt összeg erejéig az 
intézményi tartalék sorát jelöli meg. 

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

foglalt határidő módosítást a 2018. évi költségvetési rendelet következő módosítása 
során, valamint a 2019. évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye figyelembe. 

 
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 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
            a pénzügyi bizottság elnöke 
            az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
          - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
            a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának  
                időpontja 

                    a 2019. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

685/2018. (XII.13.) határozata 
a dunaújvárosi Csónakházon tervezett fejlesztési munkálatok megkezdéséhez 

szükséges döntések meghozataláról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy DMJV 

Önkormányzat és a DVG Zrt. között a 492/2018. (IX.20.) közgyűlési határozat 
alapján, a dunaújvárosi Csónakház fejlesztése kapcsán létrejött 3 Vállalkozási 
szerződés módosításra kerüljenek oly módon, hogy a munkaterület átadása 2019. 
január 02. napja, a szerződés teljesítésének határideje 2019. augusztus 30. napja, 
a Megrendelő műszaki ellenőre a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-vel BMSK Zrt., egyúttal felkéri a 
polgármestert a határozat mellékletét képező „Vállalkozási szerződések” 
módosításának aláírására. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. pontjában rögzített 

módosítások  okán hozzájárul, hogy DMJV Önkormányzat és a Magyar Kajak-
Kenu Szövetség között a 820/2017. (XII.14.) közgyűlési határozat alapján, a 
dunaújvárosi Csónakház fejlesztése kapcsán létrejött 2 Támogatási szerződés 
módosításra kerüljenek oly módon, hogy a Feladat szakmai megvalósításának 
végső határideje: 2019. november 30. napja, az Önkormányzat 2019. december 
15. napjáig pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót tartalmazó záró 
beszámolót (a továbbiakban: záró beszámoló) köteles küldeni a Szövetség 
részére, továbbá az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Támogatás terhére 
kizárólag azon kiadások számolhatók el és egyenlíthetők ki, amelyeknek a 
teljesítése 2019. november 30. napjáig merültek fel, egyúttal felkéri a 
polgármestert a határozat mellékletét képező „Támogatási szerződések” 
módosításának aláírására a Magyar Kajak-Kenu Szövetség általi megküldését 
követően. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, a 208/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 

1. § (1) alapján megbízza a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt.-t (BMSK Zrt.) a 820/2017. (XII.14.) közgyűlési határozat 1. 
pontjában, valamint a DVG Zrt és DMJV Önkormányzata által 2018. október 24-én 
létrejött „Vállalkozási szerződésekben” rögzített, bruttó 92.000.000.- Ft értékben 
megvalósuló dunaújvárosi Csónakházon végzett munkálatok műszaki 
ellenőrzésével, azzal hogy a Társaság a bruttó 27.000.000.- Ft-os önkormányzati 
forrásból megvalósuló, „Dunaújváros, Alsó-Duna parti út 1. szám alatt található 
Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztály csónakházának épületgépészeti (gázellátás, 
Fűtés-hűtés, szellőzés) felújítási munkáinak” műszaki ellenőrzését, mindösszesen 
318.000.- Ft+áfa, azaz bruttó 403.860.-Ft megbízási díj ellenében végzi, egyúttal 
hozzájárul a BMSK Zrt.-vel a Társaság által előkészített, jelen határozat 
mellékletét képező megbízási szerződés aláírására. 
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Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              
             a polgármester 
           - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 

               érkezésétől számított 8 napon belül 
             a vállalkozási szerződés módosítás, támogatási szerződés 
                      módosítás, megbízási szerződés aláírására: 2019. január 15. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy bruttó 

403.860,-Ft, azaz négyszázháromezer-nyolcszázhatvan forint kötelezettségvállalást 
a 2019. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 
           a jegyző 
         - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő: 2019. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

686/2018. (XII.13.)  határozata  
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. évi munkatervének 

elfogadásáról és DMJV Közgyűlésének 626/2018. (XI.15.) határozata 
módosításáról 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 626/2018. (XI.15.) határozata 1. 
pontját az alábbiak szerint: 

 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és támogatja jelen 

határozat mellékletét képező, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
(2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) által és az önkormányzat, valamint a 
társaság között fennálló közfeladat ellátási szerződésben meghatározottak 
szerint elkészített 2019. évre vonatkozó munkatervet, amely szerint a társaság 
2019. évi közfeladat ellátással összefüggő tervezett költségei 103.410.000,- Ft.” 

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

közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője                       
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való   
                megküldést követő 8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 2 fő (Lőrinczi Konrád, 
Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

687/2018. (XII.13.) határozata  
a Dunanett Nkft. részére 100.000.000,- Ft-os hitelkerethez kezesség vállalására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi CXCIV. tv. (Magyarország 

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

 
A Dunanett Nkft. által 2019. évben felveendő naptári éven belül lejáró futamidejű 
adósságot keletkeztető ügylet összege 100.000.000,- Ft, lejárata a naptári év 
decemberének utolsó munkanapja. 
Dunaújváros Megyei Jogú város Közgyűlése a készfizető kezességvállalás esetleges 
teljesítéséhez szükséges fedezetet saját költségvetése terhére 2019. évben betervezi, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a készfizető kezességi szerződés aláírására, és az 
ahhoz szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

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

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

kötelezettségvállalást készfizető kezesség megnevezéssel a 2019. évi költségvetés 
tervezésekor, valamint a további években a kezességvállalás időtartama alatt vegye 
figyelembe. 

  
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási igazgatóság vezetője 
               - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
           a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
            a pénzügyi bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
688/2018. (XII.13.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 89/2015. (II.19.) határozata 
módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 89/2015. (II.19.) közgyűlési határozat 

1. pontját következőképpen módosítja: 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Kft. felügyelőbizottsága tagjai megbízatása lejárta miatt 2015. június 01-től 2020. 
május 31-ig dr. Kántor Károlyt, Friedrich Lászlót és Szőke Istvánt választja meg a 
felügyelő bizottság új tagjainak díjazás nélkül 2019. január 1. napjától.” 

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

közlésére. 
 

Felelős:     - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
               a polgármester  
              - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra való 
     megérkezését követő nyolc 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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

689/2018. (XII.13.) határozata  
 az Élményfürdő-komplexum ingyenes használatát biztosító, 2019. évre 

vonatkozó támogatási szerződések, megállapodás elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az önkormányzat 

tulajdonát képező, dunaújvárosi 325/6 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, 
Építők útja 7/A. szám alatti található, kivett élményfürdő, gyógyászat megjelölésű 
Élményfürdő-komplexum látogatásához belépő és az ahhoz kapcsolódó 
szolgáltatások igénybevételéhez a mindenkor érvényes díjszabásnak megfelelő 
belépőjegy vásárlására 2019. január 01-től 2019. december 31-ig bruttó 
44.450.000,-Ft/hó, azaz bruttó 533.400.000,-Ft/év forrást biztosít az önkormányzat 
2019. évi költségvetésében. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. január 01-től 2019. május 31-

ig bruttó 44.450.000,-Ft/hó vissza nem térítendő támogatást nyújt jelen 
előterjesztés 1. pontjában meghatározott forrás terhére az alábbi támogatottak 
részére azzal, hogy a támogatási szerződések, illetve megállapodás 2019. január 
1. napjától 2019. május 31. napjáig, határozott időre jönnek létre, de kölcsönös 
megegyezéssel - a közgyűlés támogató határozatával - lejárati idejük 2019. 
november 30. napjáig meghosszabbíthatók: 

 
Intézmények (ingyenes belépés-támogatási szerződés) 
Útkeresés Segítő Szolgálat; 
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros; 
Dunaújvárosi Óvoda; 
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai; 
Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézmény 

 
Sportegyesületek (ingyen belépés-támogatási szerződés) 
Dunaferr Sportegyesület Úszószakosztály 
DVCSH Uszonyos és Búvárúszó Sportegyesület 
Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület 
Búvársuli Sportegyesület 

 
Dunaújvárosi diákok és nyugdíjasok (ingyenes belépés - megállapodás) 

 
Dunaújvárosi lakosok (15%-os mértékű kedvezményes belépőjegy vásárlására – 
megállapodás) 

 
Amennyiben a rendelkezésre álló fedezetet nem használják fel a támogatottak, 
úgy Üzemeltető köteles az Élményfürdőt megnyitni a dunaújvárosi lakosok előtt, 
ingyenes belépést és zavartalan használatot biztosítva a lakosság számára. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást 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 tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatban foglaltakra 

tekintettel felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. és 2. számú mellékleteit 
képező, az Önkormányzat intézményekkel és sportegyesületekkel kötendő 
támogatási szerződések, valamint a dunaújvárosi nyugdíjasok, diákok és lakosok 
támogatására vonatkozó megállapodás 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  
           - 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 és megállapodás 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 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

690/2018. (XII.13.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Egyetem 

között tudományos, kulturális és közéleti együttműködésről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 2019. január 1-
jétől 2019. december 31-ig tartó időszakra a Dunaújvárosi Egyetemmel – jelen 
határozat mellékletét képező – megállapodást köt az alábbiak szerint: 
 
2019. évben bruttó 36.000.000,- Ft, azaz harminchatmillió forint, összeget 
biztosít a Dunaújvárosi Egyetem tudományos, kulturális és közéleti – az 
önkormányzat kötelező feladataihoz kapcsolódó – programjainak támogatására.  
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 
évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye figyelembe. 

  
Felelős: - a költségvetés előkészítéséért és módosításáért: 

             a jegyző 
               - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
             a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
      Határidő: a 2019. évi költségvetés előkészítésének időpontja 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1. pont szerinti – jelen határozat mellékletét képező – megállapodást írja 
alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                   a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a humán szolgáltatási osztály vezetője 
      Határidő: a határozat közlésére: 2018. december 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 7 fő (Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), 
ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 4 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Cserni Béla képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez még plusz 
egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 8 igen szavazat, ellene 
szavazott 1 fő, nem szavazott 3 fő, távol lévő 3 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

691/2018. (XII.13.) határozata 
az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2019. évi 

béren kívüli juttatása fedezetének biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 
fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak béren kívüli juttatásban 
részesüljenek 2019. január 1-től 2019. december 31. napjáig.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények részére az 1. pontban meghatározott béren kívüli juttatás és a munkáltatót 
terhelő jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó 2019. évi fedezetét az engedélyezett 
létszámra vonatkozóan az alábbiak szerint biztosítja: 

 
Kiemelt kiadási előirányzat Éves kiadás 2019. 

évben (Ft) 

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros (122,45 fő):  

 személyi juttatás (5.000.- Ft/fő/hó): 
munkáltatói adók (34,5%): 
Összesen: 

7.347.000.- 
2.534.715.- 
9.881.715.- 

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai (171,5 fő): 

 

 személyi juttatás (5.000.- Ft/fő/hó): 
munkáltatói adók (34,5%): 
Összesen: 

10.290.000.- 
3.550.050.- 

13.840.050.- 

Útkeresés Segítő Szolgálat (50,15 fő):  

 személyi juttatás (5.000.- Ft/fő/hó): 
munkáltatói adók (34,5%): 
Összesen: 

3.009.000.- 
1.038.105.- 
4.047.105.- 

Dunaújvárosi Óvoda (237,5 fő):  

 személyi juttatás (5.000.- Ft/fő/hó): 
munkáltatói adók (34,5%): 
Összesen: 

14.250.000.- 
4.916.250.- 

19.166.250.- 

Intercisa Múzeum (17 fő):  

 személyi juttatás (5.000.- Ft/fő/hó): 
munkáltatói adók (34,5%): 
Összesen: 

1.020.000.- 
351.900.- 

1.371.900.- 
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Egészségmegőrzési Központ (13 fő): 

 személyi juttatás (5.000.- Ft/fő/hó): 
munkáltatói adók (34,5%): 
Összesen: 

780.000.- 
269.100.- 

1.049.100.- 

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza (34 fő):  

 személyi juttatás (5.000.- Ft/fő/hó): 
munkáltatói adók (34,5%): 
Összesen: 

2.040.000.- 
703.800.- 

2.743.800.- 

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet (24 fő):  

 személyi juttatás (5.000.- Ft/fő/hó): 
munkáltatói adók (34,5%): 
Összesen: 

1.440.000.- 
496.800.- 

1.936.800.- 

József Attila Könyvtár Dunaújváros (25 fő):  

 személyi juttatás (5.000.- Ft/fő/hó): 
munkáltatói adók (34,5%): 
Összesen: 

1.500.000.- 
517.500.- 

2.017.500.- 

Mindösszesen (694,6 fő):  

 személyi juttatás (5.000.- Ft/fő/hó): 
munkáltatói adók (34,5%): 
Összesen: 

41.676.000.- 
14.378.220.- 
56.054.220.- 

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

foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetési rendeletének tervezése során vegye figyelembe, az intézmények 
költségvetését a 2. pontban meghatározott összeggel emelje meg.  

  
Felelős: - a költségvetés előkészítéséért: 
           a jegyző 
         - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot 

küldje meg az önkormányzati intézmények vezetői részére. 
  

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére 2018. december 21. 
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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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

692/2018. (XII.13.) határozata 
 az Intercisa Múzeum igazgatójának megbízásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. január 1-jétől 2023. december 

31-éig terjedő határozott időre Farkas Lajost bízza meg az Intercisa Múzeum 
intézmény vezetésével, igazgatói beosztással. Az igazgató havi járandósága a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a törvény 
végrehajtásáról szóló 150/1992 (XI.20.)  Korm. rendelet, valamint az igazgatót 
megillető további illetményelemek és pótlékok alapján 391.100.- Ft. 

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

pontban foglaltak szerint szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a személyügyi és működtetési osztály vezetője: 
Határidő: 2018. december 28. 

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

pályázót értesítse a közgyűlés döntéséről. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a humán szolgáltatási osztály vezetője: 
Határidő: 2018. december 21. 
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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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

693/2018. (XII.13.) határozata 
az Intercisa Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata 2. számú 

módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. január 1-jei hatállyal jóváhagyja 
az Intercisa Múzeum 557/2016. (IX.22.) határozattal jóváhagyott, a 716/2016. (XI.17.) 
határozattal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. számú 
módosítását, A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. 
számú mellékleteként csatolt módosító okirat és a 2. számú mellékletként csatolt 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester 
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                  a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:  2018. december 21. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő 
(Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

694/2018. (XII.13.) határozata 
 a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány 2018. évi működési támogatása 

felhasználási és elszámolási határidejének meghosszabbításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 728/2017. (XI.16.) 
határozata alapján a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvánnyal 2017. 
november 27-én megkötött együttműködési megállapodás 

 
a.) 4. pontja az alábbira módosuljon: 

„4. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy Támogatott az évenkénti 
támogatási összeget az alábbi rendezvények kapcsán felmerült kiadásokra 
használhatja fel: 
 Újévi Koncert, Jazz Café, Sándor Frigyes Napok, Pünkösdi Koncert, 
Gólyatábor, Zenei  Világnap, Adventi Koncert.” 

 
b.)  5. pontja az alábbiakkal egészüljön ki: 

 „A 2018. évre nyújtott támogatást Támogatott 2019. január 31-éig 
használhatja fel, a pénzügyi és szakmai jelentés megküldésének határideje 
2019. február 28-a.” 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza, 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. december 21. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 10 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 
fő (Hingyi László, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, 
Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

695/2018. (XII.13.) határozata 
a Kisebbségekért – Pro  Minoritate Alapítvány XXIII. Csángó Bál támogatására 

irányuló kérelmének elbírálásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kisebbségekért – Pro Minoritate 
Alapítványt (1055 Budapest, Falk Miksa u. 6.) 400.000,- Ft, azaz négyszázezer 
forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti a XXIII. Csángó Bál 
támogatására, a határozat mellékletét képező támogatási szerződés feltételei 
alapján. 
 

2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló rendeletében fedezetet biztosít.  
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvánnyal a 
határozat mellékletét képező támogatási szerződést írja alá, továbbá jelen 
határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és 
a pénzügyi teljesítésről a szerződés aláírásától számított 15 napon belül. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
            a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály osztályvezetője  
                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője                                  
Határidő: - a határozat közlésére:  2018. december 28. 

            - a szerződés aláírására: 2019. január 31. 
  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. 
évi költségvetés összeállítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. évi költségvetés összeállításának időpontja 



74 

 

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

 
  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

696/2018. (XII.13.) határozata  
az 1. számú fogorvosi körzet ellátására Kovács Henrietta Zsófia fogorvossal 

feladatellátási előszerződés, feladatellátási szerződés megkötéséről és 
támogatás iránti kérelem elbírálásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Kovács Henrietta Zsófia 

fogorvos részére Késmárkyné dr. Aladzsity Mária Magdolna fogorvosi praxisa 
megvásárlásához 5.000.000.- Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő 
támogatást nyújt azzal, hogy amennyiben Kovács Henrietta Zsófia a 
feladatellátási szerződést hat év letelte előtt megszünteti, a támogatás 
arányos részét a jogviszony megszűnése napjától számított 30 napon belül 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vissza kell fizetnie. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Kovács Henrietta Zsófia 

fogorvos részére havi 60.000,- Ft összegű albérleti díj címén vissza nem 
térítendő támogatást nyújt a fogorvosi tevékenység tényleges megkezdésétől 
mindaddig, amíg lakhatását bérleményben oldja meg, de legfeljebb a 
feladatellátási szerződés hatálybalépését követő hat évig azzal, hogy Kovács 
Henrietta Zsófia az albérleti szerződést köteles Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatához benyújtani. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelölt összeg 

fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (IX.20.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 11. Egészségügyi alcím Dologi kiadások 
sorról az Egyéb kiadások sor javára történő átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                          a polgármester 
    - a végrehajtásban való közreműködésért:  
                            a jegyző 
    - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Kovács Henrietta Zsófiával diplomájának honosítását követően a jelen 
határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződést kösse meg.  

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                           a polgármester 
     - a végrehajtásban való közreműködésért:  
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                             a humán szolgáltatási osztályvezető 
Határidő: - a szerződés aláírására: a honosított diploma bemutatását követő 
                   30 napon belül 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy dr. 

Aladzsity Mária Magdolna fogorvos az 1. számú fogorvosi körzet praxisjogát 
(telephely: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 10.)  Kovács Henrietta Zsófia részére 
elidegeníti és felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 2. számú 
melléklete szerinti feladatellátási szerződést megszüntető okiratot írja alá dr. 
Aladzsity Mária Magdolna fogorvossal. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester 
                - a végrehajtásban való közreműködésért:  
                  a humán szolgáltatási osztályvezető 
Határidő: - a határozatnak az érintettekkel való közlésére: 2019. január 31. 
                - a megszüntető okirat aláírására: 2019. március 31. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, 

hogy legkésőbb 2019. május 1-től a dunaújvárosi 1. számú fogorvosi körzetre 
vonatkozóan területi ellátási kötelezettséggel feladatellátási szerződést kíván 
kötni Kovács Henrietta Zsófia fogorvossal.  

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 3. számú melléklete szerinti feladatellátási előszerződést írja 
alá Kovács Henrietta Zsófia fogorvossal. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
              - végrehajtásban való közreműködésért:  
                a humán szolgáltatási osztályvezető 
Határidő: 2019. március 31. 

 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 4. számú melléklete szerinti feladatellátási szerződést írja alá 
Kovács Henrietta Zsófia fogorvossal, miután Kovács Henrietta Zsófia a 2400 
Dunaújváros, Vasmű út 10. szám alatti telephelyre vonatkozó praxisjogot 
engedélyező jogerős határozat eredeti példányát bemutatta. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
              - végrehajtásban való közreműködésért:  
                a humán szolgáltatási osztályvezető 
Határidő: a jogerős praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 11 fő (Barta 
Endre, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, 
Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

697/2018. (XII.13.) határozata 
a 9. számú fogorvosi körzet átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem 

elbírálásáról, feladatellátási szerződés megkötéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Pavel Andrei Emil fogorvos 
részére dr. Andorfalvi Éva Ilona fogorvosi praxisa megvásárlásához 5.000.000,-Ft 
összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt a határozat 1. számú 
melléklete szerinti támogatási szerződésben foglalt feltételekkel. További 
támogatásként öt évig megtéríti dr. Pavel Andrei Emil munkába járásának 
költségét a vonatkozó jogszabályok szerint. 

   
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelölt összeg fedezetét 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklet 11. Egészségügyi alcím Dologi kiadások sorról az Egyéb kiadások sor 
javára történő átcsoportosítás útján biztosítja. 

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

dr. Pavel Andrei Emillel a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási 
szerződést kösse meg.  

 
    Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  
                       a polgármester 
                      - végrehajtásban való közreműködésért:  
                        a humán szolgáltatási osztályvezető 
                      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     Határidő: - a szerződés aláírására: 2019. március 31. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy dr. Andorfalvi 

Éva Ilona fogorvos a 9. számú fogorvosi körzet praxisjogát (telephely: 2400 
Dunaújváros, Vasmű út 10.) dr. Pavel Andrei Emil részére elidegenítette, 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 2. számú melléklete szerinti 
feladatellátási szerződést megszüntető okiratot írja alá dr. Andorfalvi Éva Ilona 
fogorvossal. 

 
 Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                      polgármester 
               - a végrehajtásban való közreműködésért:  
          a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: - a határozatnak az érintettekkel való közlésére: 2019. január 18. 
               - a megszüntető okirat aláírására: 2019. március 31. 
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
2019. március 1-től a dunaújvárosi 9. számú fogorvosi körzetre vonatkozóan 
területi ellátási kötelezettséggel feladatellátási szerződést kíván kötni dr. Pavel 
Andrei Emil fogorvossal.  

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

a határozat 3. számú melléklete szerinti feladatellátási előszerződést írja alá a dr. 
Pavel Andrei Emil fogorvossal. 

 
     Felelős:- a határozat végrehajtásáért:  
                    a polgármester 

- végrehajtásban való közreműködésért:  
  a humán szolgáltatási osztályvezető 

     Határidő: 2019. március 31. 
 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a határozat 4. számú melléklete szerinti feladatellátási szerződést írja alá dr. 
Pavel Andrei Emil fogorvossal, miután dr. Pavel Andrei Emil a 2400 Dunaújváros, 
Vasmű út 10. szám alatti telephelyre a praxisjogot engedélyező jogerős határozat 
eredeti példányát bemutatta. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 

 - végrehajtásban való közreműködésért:  
   a humán szolgáltatási osztályvezető 

     Határidő:  a jogerős praxisjog engedély bemutatását követő 15 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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Barta Endre, 
Szabó Zsolt), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

698/2018. (XII.13.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. évi munkatervének 

elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi munkatervét az 

előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint jóváhagyja. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a közgyűlés 

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

 
    Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a jegyző 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           valamennyi osztályvezető 
         - a végrehajtásban való közreműködést koordinálja: 
           a jogi és közgyűlési osztály vezetője 
 Határidő: 2019. december 31-ig folyamatos 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta 
Endre), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
699/2018. (XII.13.) határozata 

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 1. módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala - 395/2017. (VI.15.) határozatával jóváhagyott 2017. július 
1-től hatályos - Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban PH SZMSZ) 
2019. január 1. napjától az alábbiak szerint módosítja: 

 
1.1. A PH SZMSZ III. fejezetének 2.2. alpontja az alábbi m) ponttal egészül ki, míg az 

eredeti m) pont számozása n)-re változik: 
       „m) közbeszerzési referensek,” 
 
1.2. A PH SZMSZ IV. fejezete az alábbi 13. ponttal egészül ki, míg az eredeti 13. 

pont számozása 14-re változik: 
       „13. Közbeszerzési referensek 
      

13.1.Ellátják a közbeszerzési szabályzat elkészítésével, módosításával 
kapcsolatos feladatokat.  
13.2. Ellátják az Önkormányzat, valamint a Hivatal éves közbeszerzési tervének 
elkészítésével, szükség esetén azok módosításával kapcsolatos feladatokat és 
gondoskodnak a tervek közzétételéről.  

  13.3. Ellátják a közbeszerzési eljárások lebonyolításával megbízott szolgáltató 
tevékenységére irányuló szerződés előkészítését és nyilvántartását.  

   13.4. Ellátják az Önkormányzat, valamint a Hivatal közbeszerzési eljárásainak 
dokumentálását. 

     13.5. Ellátják a beszerzési szabályzat elkészítésével, módosításával kapcsolatos 
feladatokat.  
13.6. Ellátják az Önkormányzat, valamint a Hivatal beszerzéseinek 
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.” 

1.3. A PH SZMSZ V. fejezet 4.4. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
 „4.4. A kiadmányozás során használandó fejlécek 

        4.4.1. Polgármesteri fejléc: 
           
 
 
 
      4.4.2. Jegyzői fejléc: 
 
   
 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város  
Polgármestere 

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. Telefon (25) 544-312 
e-mail: polgmest@pmh.dunanet.hu 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város  
Jegyzője 

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. Telefon (25) 544-212  
e-mail: jegyzo@pmh.dunanet.hu 
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      4.4.3. A hivatal belső szervezeti egységeinek fejlécei: 
 
 
 
 
1.4. A PH SZMSZ 

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet 
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet 
c) 4. melléklete helyébe a 3. melléklet 

          kerül. 
 
1.5. Hatályát veszti a PH SZMSZ 

a) III. fejezet 1.5.2. alpontjának utolsó francia bekezdése, 
b) IV. fejezet 6.4. alpontjából a 6.4.8.- 6.4.10. alpontok, 
c) IV. fejezet 8.8.7. alpontja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a módosítások 

PH SZMSZ-ben való átvezetéséről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt PH SZMSZ-t 
aláírja. 

 
Felelős: - a módosítások átvezetéséért: 

                  a jegyző 
                  - az egységes szerkezetbe foglalt PH SZMSZ aláírásáért: 
                  a polgármester  

         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a belső kontroll felelős      
    Határidő: 2018. december 30. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
(Szervezeti egységek megnevezése) 

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. Telefon (25) 544-….  
e-mail: …@pmh.dunanet.hu 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

700/2018. (XII.13.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 1. 

számú módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata - 59/2018. (I. 25.) határozatával jóváhagyott 2018. január 26-tól 
hatályos – közbeszerzési szabályzatát (továbbiakban: szabályzat) 2019. január 1. 
napjától az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.1. A szabályzat II. fejezet 2.2., 4.2., 4.3., 4.7., III. fejezet 1.5., 2.2., 3.3, 3.7., 4.4., 

5.2., 6.2., 7.2., 7.3., 7.5., 8.1.2., 8.2.2., 8.2.3., 8.3.1., 8.3.2., 8.5.2., a IV. 
fejezet 3.4., 4.1., 6.1.2., 6.2.2., 6.3.2., 6.4.2., 6.5.3., 6.6.2., 7.1.1., 7.2.1., 8.7., 
8.8., 8.9., alpontjaiban szereplő „közbeszerzési ügyintéző” elnevezés helyébe 
a „közbeszerzési referens” szövegrész kerül. 

1.2. A szabályzat III. fejezete 1.2. alpontjában szereplő mondat az alábbi 
szövegrésszel egészül ki: 
„1.2. …, továbbá a közbeszerzési tervet saját honlapján is nyilvánosan 
elérhetően közzé kell tennie.” 

1.3. A szabályzat III. fejezete 3.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezéssel kerül: 
„3.1. Ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását - annak 
előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig - az EKR-ben 
elektronikusan köteles dokumentálni. Az elektronikus dokumentálás alóli 
kivételeket a Kbt. határozza meg.” 

1.4. A szabályzat III. fejezete 3.5. b) alpontjában szereplő rendelkezés helyébe az 
alábbi rendelkezés kerül: 
„b) az EKR alkalmazásához, valamint a Közbeszerzési Hatóság által 
működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárhoz kapcsolódó feladatok 
ellátása.” 

1.5. A szabályzat IV. fejezete az alábbi 1.3. alponttal egészül ki, míg az eredeti 1.3. 
alpont számozása 1.4-re változik: 
„1.3. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás EKR-ben való megindításáért – 
külön jogszabályban meghatározott mértékű – igazgatási szolgáltatási díjat 
fizet. „ 

1.6. A szabályzat IV. fejezetének új 1.4. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés 
kerül: 
„1.4. Feladatok, felelősök:” 
 
 

A hirdetmény-ellenőrzési, valamint az 
igazgatási szolgáltatási díj megfizetését 
kezdeményezi a Közbeszerzési Hatóság 
értesítését követően: 

DMJV Polgármesteri Hivatalának  
jegyzője vagy a közbeszerzési referens 

A hirdetmény-ellenőrzési, valamint az 
igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről 
gondoskodik: 

DMJV Polgármesteri Hivatalának 
költségvetési és pénzügyi 
osztályvezetője 

A hirdetmény-ellenőrzési, valamint az 
igazgatási szolgáltatási díj megfizetését 
igazoló bizonylatot kiállítja: 

DMJV Polgármesteri Hivatalának 
költségvetési és pénzügyi osztálya 
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A hirdetmény-ellenőrzési, valamint az 
igazgatási szolgáltatási díj megfizetését 
igazoló bizonylat kezeléséért felelős: 

DMJV Polgármesteri Hivatalának  
közbeszerzési  referense 

 
1.7. A szabályzat IV. fejezete 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„5. Az ajánlatok bontásával kapcsolatos feladatokat a Kbt. és egyéb 
kapcsolódó jogszabályokban foglaltak alapján a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott időpontban az EKR végzi el.” 
 

1.8. A szabályzat IV. fejezete 7.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„7.1. Az ajánlatkérő a Kbt., ill. a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseinek 
megfelelően köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt az EKR-en 
keresztül tájékoztatni az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának 
eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, érvénytelenségről, kizárásról, 
az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb a Kbt.-
ben meghatározott időtartamon belül” 
 

1.9. A szabályzat 3. mellékletének 16. pontjában szereplő „A beszerzés fedezete a 
fent megjelölt előirányzat során: rendelkezésre áll / nem áll rendelkezésre” 
szövegrész a „közgyűlési döntést követően áll rendelkezésre” szövegrésszel 
egészül ki.  
  

1.10. A szabályzat 4. mellékletének utolsó oszlopa fejrészében szereplő „(félév)” 
szövegrész helyébe a „(negyedév)” szövegrész kerül. 
 

1.11. Hatályát veszti a szabályzat: 
a) bevezető részéből a „27.§ (1) bekezdésében foglaltak” szövegrész, 
b) a II. fejezet 4.4. b) alpontja, 
c) a III. fejezet 3.5. h) alpontja,  
d) a III. fejezet 6.1. pontjából a „38. §-a” szövegrész, 
e) a VIII. fejezet 4. pontja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a módosítások 

közbeszerzési szabályzatban való átvezetéséről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési 
szabályzatot aláírja. 

 
Felelős: - a módosítások átvezetéséért: 
                 a jegyző 
               - az egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési szabályzat aláírásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a közbeszerzési referensek 
                 a belső kontroll felelős  
Határidő: 2018. december 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

701/2018. (XII.13.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város       

Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját (2019-2023) elfogadja. 
 

2.  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                           a polgármester 
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a személyügyi és működtetési osztályvezető 



84 

 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés II. határozati javaslatot – mellette szavazott 8 fő 
(Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Szabó 
Zsolt), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni 
Béla), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

702/2018. (XII.13.) határozata  
a DSZSZ Kft. 2014. éves beszámolójának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Szolgáltató Kft. 2014. évi beszámolóját elfogadja a határozat 1.,2, és 3. számú 
mellékletei szerint, a határozat 4. számú mellékleteként csatolt könyvvizsgálói 
véleménnyel megegyezően, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, 
Cserni Béla, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

703/2018. (XII.13.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottsága elnökének visszahívásáról és a 
bizottság új elnökének megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnökét, Cserni Béla képviselőt elnöki 
tisztségéből – bizottsági tagságának megtartásával – visszahívja 2018. 
december 13. napjával. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnökének Iván László képviselőt 
2018. december 14. napjától megválasztja. 

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

visszahívott bizottsági elnök tiszteletdíjával, valamint a megválasztott bizottsági 
elnök tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, 
valamint a bekövetkezett változásokat a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 5. 
függelékében vezettesse át. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
              a jogi és közgyűlési osztályvezető 
                 a személyügyi és működtetési osztályvezető 
Határidő:  2018. december 31. 

 
 


