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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. február 14-ei nyílt 
ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
teljesítésének elfogadásáról szóló határozatot – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 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, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

43/2019. (II.14.) határozata 
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének elfogadásáról  

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a képviselő-testület 
összes tagja 2019. január 31-éig benyújtotta vagyonnyilatkozatát.  
 
Felelős: a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász 
Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. kérelmére TAO vissza nem térítendő pályázati 
önrész biztosítására” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 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, Cserni Béla) – felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

44/2019. (II.14.) határozata 
„Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 
kérelmére TAO vissza nem térítendő pályázati önrész biztosítására” című 

előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. február 14-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 
Akadémia Nonprofit Kft. kérelmére TAO vissza nem térítendő pályázati önrész 
biztosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 49. 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, Gombos István, 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, Cserni 
Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

45/2019. (II.14.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

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

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

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési 

tervének elfogadására 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeltének 
megalkotására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi 

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

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

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

 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

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

 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

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

9. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2019. évi szünidei étkeztetésének 
biztosítására 

 
10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. 

Irodaház Kft. között, a Vasmű út belvárosi szakaszának felújításának 
megvalósításához szükséges szerződések megkötésére 
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11. Javaslat Dunaújváros területén a Vasmű út 7-25. szám előtt létesítendő parkolók 
kiviteli terveinek elkészítésére 

 
12. Javaslat Dunaújváros területén a Gőzmalom utca útépítési egyesített tervének 

elkészítésére 
 

13. Javaslat a TOP-6.3.2. „Zöld város kialakítása” című projekt keretében 
megvalósuló Dózsa Mozicentrum épületének és környezetének felújítására 
vonatkozó kivitelezői szerződés 1. számú módosítására 

 
14. Javaslat a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 “Táborállás csapadékvíz elvezetése 

tárgyú” című pályázatra vonatkozó tervezési program elfogadására, kapcsolódó 
költségeinek biztosítására 

 
15. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámon regisztrált, 

Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum 
fejlesztése című pályázat Marketing stratégia és üzleti terv dokumentáció 
elkészítésével kapcsolatos feladatok átadására 
                       

16. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámon regisztrált, Intercisa 
Múzeum fejlesztése című pályázat Marketing stratégia és üzleti terv dokumentáció 
elkészítéséval kapcsolatos feladatok átadására 

 
17. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámon regisztrált, Aquantis 

Látogatóközpont kialakítása című pályázat Marketing stratégia és üzleti terv 
dokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatok átadására 
 

18. Javaslat a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 „Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázat részeként beszerzett gépjárműre 
vonatkozó haszonkölcsön szerződés aláírására 

 
19. Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 „Ruhagyári út és Rév út 

közlekedésfejlesztése” projekt kiviteli terveinek felülvizsgálatára és átdolgozására 
vonatkozó szerződés aláírására  

 
20.  Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztés II. ütem kivitelezési 

munkáinak elvégzése tárgyában létrejött vállalkozási szerződés módosítására 
 

21. Javaslat a Világörökségi helyszínek fejlesztése című projekt engedélyezési 
terveinek felülvizsgálata és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában ajánlattételi 
felhívások kiírására 

 
22. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításaival kapcsolatos 

döntések meghozatalára (Rácdomb, Táborállás, Momert telephely) 
 

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

 



5 

 

24. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 1. módosítás 
(2019. január-március hónap) megkötésére 

 
25. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáira 
 
26. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 261/2018. (V.17.) számú 

határozatának módosítására 
 

27. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Pantaleon 
Kórház-Rendelőintézet között a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet 
rezsiköltségének fizetését biztosító megállapodás megkötésére 

 
28. Javaslat a József Attila Könyvtár 2018. évi beszámolójának és 2019. évi 

munkatervének jóváhagyására 
 

29. Javaslat az Intercisa Múzeum 2018. évi beszámolójának és 2019. évi 
munkatervének jóváhagyására 

 
30. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben megüresedett 

álláshelyeknek a fenntartó engedélyével történő betöltéséről szóló közgyűlési 
határozatok hatályon kívül helyezésére 

 
31. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló dunaújvárosi 2398/2 hrsz.-ú ingatlan 

cseréjére (Városréti utca – Hétvezér utca) 
 

32. Javaslat a dunaújvárosi 717 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Lőtér-Dunaújváros 
megnevezésű ingatlan üzemeltetésére vonatkozó pályázat értékelésére 

 
33. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi 

üzemeltetéséből eredő különbözet megtérítésére 
 

34. Javaslat az önkormányzat és a DVG Zrt. között fennálló, a Radari Sportingatlanok 
üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosítására 

 
35. Javaslat a 682/2018. (XII.13.) közgyűlési határozat módosítására, a Dunaújvárosi 

Utánpótlás Futball Klub Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés 
vonatkozásában 

 
36. Javaslat a “Helyi, integrált szabadidősportos és egyesületi keretek közötti sport 

programhoz” (HISZEK Benned Sport Program) való csatlakozásra, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságával kötendő támogatási 
szerződés aláírásnak utólagos jóváhagyására, valamint a nyertes pályázóval 
kötendő támogatási szerződés aláírására 

 
37. Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által szervezett XVII. Carissa 

Kupán tett polgármesteri felajánlás elfogadására 
 
38. Javaslat a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi üzemeltetéséről 
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39. Javaslat a Kulcs-Rácalmás szennyvíz-elvezetési, tisztítási agglomerációváltás 
tárgyában született egyes határozatok felülvizsgálatára  

 
40. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. és az önkormányzat 

közötti tagi kölcsönszerződés 2. számú módosítására 
 

41. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. új 
felügyelőbizottsági tagjának megválasztására 

 
42. Javaslat megbízási szerződés megkötésére a DVG Zrt.-vel a szabálysértési 

eljárásban kiszabott közérdekű munka végrehajtásában történő közreműködésre  
 

43. Javaslat a Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány megszüntetésére 
 

44. Javaslat Szabó Zsolt képviselő indítványának megtárgyalására 
 

45. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottságában, 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottságában, illetve Városüzemeltetési, 
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottságában történő személycserére 

 
46. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 

közbeszerzési terve elfogadására 
 

47. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2019. évi 
szabadságának ütemezésére 

 
48. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2019. évi 

cafetériajuttatási keretének elfogadására 
 

49. Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 
kérelmére TAO vissza nem térítendő pályázati önrész biztosítására       
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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, Gombos István, 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, Cserni Béla) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

46/2019. (II.14.) határozata 
a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülésre meghívott személyek számára 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos 
István, 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, Cserni Béla) – biztosított és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

47/2019. (II.14.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. február 14-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 9 
fő (Cserna Gábor, Gombos István, 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, Pintér Attila), nem 
szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

48/2019. (II.14.) határozata 
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

polgármesteri határozatokról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés 
két ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az 
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót 
elfogadta. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést – 
mellette szavazott 9 fő (Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
49/2019. (II.14.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő 
(Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene 
szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), tartózkodott 3 fő (Barta Endre, Pintér Attila, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

50/2019. (II.14.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2019. évi költségvetési tervének egyensúlyban tartásához szükséges 
külső forrás igénybevételének elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és 

tudomásul veszi, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. 
évi költségvetésének egyensúlyban tartásához 1.500.000 E Ft külső forrás 
bevonása szükséges.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a Polgármestert, hogy a 

jogszabályok szerinti szükséges intézkedéseket az indikatív ajánlatban foglaltak 
tekintetében tegye meg, a Magyar Államkincstár felé indítványozza a 
Kormányzati hozzájárulás kezdeményezését 1.500.000 E Ft lehívása 
érdekében.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az ajánlattevő Pénzintézet 

indikatív ajánlatainak ismeretében 10 hónapos türelmi idő igénybevétele mellett, 
46 hónapos futamidővel és fix kamatozással kívánja igénybe venni a külső 
forrást. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a szükséges iratokat és a hitelszerződést, az előterjesztés mellékletét 
képező indikatív ajánlatban foglaltaknak megfelelően írja alá. 

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

pontban meghatározott visszafizetési kötelezettség szerint, a külső forrás 
1.500.000 E Ft összegét a 2020., 2021., 2022. évi költségvetés készítésekor 
vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                    a polgármester 
Határidő: 2019. február 14. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő 
(Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene 
szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), tartózkodott 3 fő (Barta Endre, Pintér Attila, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

51/2019. (II.14.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2019. évi költségvetési tervének elfogadásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a 

2019. évi költségvetési tervadatokat tartalmazó előterjesztést és az abban 
foglaltakat a költségvetési rendelet-tervezet megalapozásául elfogadja.  

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

ban meghatározott, a Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető 
ügyletből származó kötelezettséget 2019. január 1-jén könyveiben nem tart 
nyilván.   

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                    a polgármester 
Határidő: 2019. február 14. 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

a polgármester 
  - az előterjesztés beterjesztéséért: 

a jegyző 
  - az előterjesztés előkészítéséért: 

                         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a zárszámadási rendelet összeállítása illetve közgyűlési elé 
                 terjesztése 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), 
tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol 
lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – megalkotta a 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

52/2019. (II.14.) határozata 
a 2018. év október 5. napjával történt állami támogatás módosításának 

az önkormányzat költségvetésében történő rendezésére 

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, 
hogy a 2018. október 5-vel történő állami támogatás módosítására tekintettel az 
önkormányzat állami támogatása egyenlegében 1.228 E Ft-tal csökken. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami 

támogatás csökkenés kihatásának rendezése érdekében a Dunaújvárosi 
Gazdasági Ellátó Szervezet intézmény költségvetését módosítja. A 
költségvetés 4. mellékletében az intézményfinanszírozás csökken, a dologi 
kiadás csökken 4.755 E Ft-tal. 

 
3.  Az intézményre nem továbbhárítható változás miatt az önkormányzati 

költségvetés 5.b melléklet intézményi tartalék terhére 11.802 E Ft-ot rendez, 
valamint az intézményt nem illető többletbevétel miatt 15.329 E Ft-ot az 
Intézményi tartalék javára számol el. 

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

hogy a soron következő 2018. évi költségvetési rendelet módosításánál az 1. 
pontban meghatározott átcsoportosítást 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 

  
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a 

polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről az intézményeket tájékoztassa. 
 

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

Határidő: 2019. február 14. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla) – megalkotta a 7/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – megalkotta a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, 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, Cserni Béla) – megalkotta a 
9/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, 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, Cserni Béla) – megalkotta a 
10/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, 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, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
53/2019. (II.14.) határozata 

a 2019. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2019. évi 

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

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

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2019. évi 

nyári ingyenes gyermekétkezetést a dunaújvárosi bölcsődés és óvodás korú   
- hátrányos helyzetű, és 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek mellett  
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére 
az intézmény nyári zárva tartásának idejére biztosítja, abban az esetben, ha a 
gyermek 2019. év augusztus hónapjában nem veszi igénybe az ügyeletes 
intézményben a bölcsődei, illetve óvodai ellátást.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2019. évi 

nyári ingyenes gyermekétkeztetést az iskoláskorú (általános, illetve 
középiskolás) gyermekek részére 2019. június 17-tól 2019. augusztus 31-éig 
tartó időszakban, összesen 54 munkanapon keresztül biztosítja. 

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

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek után járó központi költségvetési normatíva által nem 
fedezett összegre vonatkozó, valamint a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek étkeztetésének forrását Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló rendelet 4. melléklet 10. Dunaújvárosi 
Gazdasági Ellátó Szervezet dologi kiadások sor terhére biztosítja utólagos 
elszámolás mellett. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője                       
Határidő: 2020. január 31. 
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5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az egyes 
szünidei étkeztetések lebonyolítására a Gasztro-Life Kft., a Ceka & Csoki Bt., 
és a Kiss-Proviant Kft-től elektronikus úton kér be árajánlatokat. 

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

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

 
7.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 2019. év tavaszi, nyári, őszi, téli szünidei étkeztetésére vonatkozó 
„Vállalkozási szerződést” az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 
15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelet szabályainak megtartásával a 
kiválasztott szolgáltatóval megkösse.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a szociális osztály vezetője 
Határidő: 2019. március 29.  



21 

 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, 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, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

54/2019. (II.14.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház 

Kft. között, a Vasmű út belvárosi szakaszának felújításának  megvalósításához 
szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó szerződés 

megkötésével kapcsolatos döntésről 
 

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Vasmű 
út belvárosi szakaszának felújításának tárgyában Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a közbeszerzési feladatok lebonyolítására vonatkozóan 
szerződést kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a szerződés aláírására: 2019.02.28. 

 
2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű út belvárosi 

szakaszának felújításának megvalósításához szükséges közbeszerzési 
feladatok lebonyolításával kapcsolatos szerződéshez szükséges fedezetet a 
2019. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható 
keret és közbeszerzési fedezet) előirányzat sorából biztosítja bruttó 12.700.000 
Ft összegben, mely később az állami támogatás forrásából elszámolható.  

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetésében 
szerepeltesse, valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                   a jegyző 
                 - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                 - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés 
                   aláírásával egy időben 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, 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, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
55/2019. (II.14.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház 
Kft. között, a Vasmű út belvárosi szakaszának felújításának  megvalósításához 

szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződés 
megkötésével kapcsolatos döntésről 

 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Vasmű 

út belvárosi szakaszának felújításának tárgyában Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan 
szerződést kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  - a szerződés aláírására: 2019.02.28. 

 
2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű út belvárosi 

szakaszának felújításának megvalósításához szükséges műszaki ellenőri 
feladatok ellátásával kapcsolatos szerződéshez szükséges fedezetet a 2019. 
évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható 
keret és közbeszerzési fedezet) előirányzat sorából biztosítja bruttó 10.160.000 
Ft összegben, mely később az állami támogatás forrásából elszámolható. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetésében 
szerepeltesse, valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                   a jegyző 
                 - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                 - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés 
                   aláírásával egy időben 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, 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, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

56/2019. (II.14.) határozata 
Dunaújváros területén a Vasmű út 7–25. szám előtt létesítendő parkolók 

kiviteli terveinek elkészítéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros 

területén a Vasmű út 7-25. szám előtt létesítendő parkolók kiviteli tervét bruttó 
2.095.500,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

Dunaújváros területén a Vasmű út 7-25. szám előtt létesítendő parkolók kiviteli 
tervének elkészítése feladat fedezetét bruttó 2.095.500,- Ft összegben a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló tervezett önkormányzati 
rendelet 7a. Melléklet 2. Városüzemeltetés/Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály alcím alatti 2.15. „Belváros területén parkolók tervezése” során 
biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
     Határidő: 2019. február 22. 

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

pontban szereplő  kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés módosítása 
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 2019. évi költségvetés módosításának időpontja 
    - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 
      a szerződés aláírásával egy időben 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

57/2019. (II.14.) határozata 
Dunaújváros területén a Gőzmalom utca útépítési egyesített tervének 

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

területén a Gőzmalom utca útépítési egyesített tervét bruttó 5.029.200,- Ft 
összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

Dunaújváros területén a Gőzmalom utca útépítési egyesített terv készítésének 
fedezetét bruttó 5.029.200,- Ft összegben a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló tervezett önkormányzati rendeletének 7a. Melléklet 1. 
Városfejlesztés és-rendezés/Városüzemeltetési és Beruházási Osztály alcím 
alatti 1.3. „Csillagdomb beépítetlen területein tervek készítése” során biztosítja. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

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

Határidő: 2019. február 22. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban szereplő  kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés módosítása 
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 2019. évi költségvetés módosításának időpontja 
                     - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés  
        aláírásával egy időben 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

58/2019. (II.14.) határozata 
TOP- 6.3.2. „Zöld város kialakítása” című projekt keretében megvalósuló 
Dózsa Mozicentrum épületének és környezetének felújítására vonatkozó 

kivitelezői szerződés 1.sz. módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt.-vel (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) kötött TOP - 6.3.2 Dózsa 
Mozicentrum épületének- és környezetének fejlesztése c. projekt kivitelezési 
feladatai tárgyú vállalkozási szerződés módosítását elfogadja, egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 1.sz. módosításának 
aláírására a határozat melléklete szerinti tartalommal.  
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő:  2019. február 28.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

59/2019. (II.14.) határozata 
 TOP - 6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése tárgyú” 

című pályázatra vonatkozó tervezési program elfogadására, 
kapcsolódó költségeinek biztosításáról 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Vállalkozási Szerződést 
kössön a DVG Zrt.-vel a TOP - 6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás 
csapadékvíz elvezetése” projekt megvalósítása érdekében. 

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

hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő 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. február 28. 
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a TOP - 

6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése pályázat 
kapcsán Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban 
említett Vállalkozási Szerződést bruttó 24.320.500,- 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 módosításakor vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  

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

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), 
távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

60/2019. (II.14.) határozata 
a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámon regisztrált, Látogatóközpont 

kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése című pályázat 
Marketing stratégia és üzleti terv dokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatok 

átadására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Peer Communication 
Bt. gondoskodjon a TOP-6.1.4-16 pályázat keretében a Látogatóközpont kialakítása a 
Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése című beruházás 
előkészítéséhez kapcsolódó Marketing Stratégia és Üzleti terv elkészítéséről 
5.998.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 7.617.460,- Ft megbízási díj ellenében. 

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

szerződést elfogadja. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 

szerződés és ahhoz szükséges dokumentumok aláírására. 
  

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                          a polgármester 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                          Peer Communication Bt. ügyvezetője 

Határidő: a Marketing Stratégia és Üzleti terv megindítására: 2019. március 1. 
  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban szereplő 

feladathoz előfinanszírozásként 5.998.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 7.617.460,- Ft saját 
forrást biztosít a megbízási szerződésben foglalt összegre az önkormányzat 2019. évi 
költségvetése 5. melléklet 22. „Pályázati és egyéb más támogatással megvalósuló 
projektek kiadásai” sor terhére. 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet módosításakor, 
valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások 
teljesítésére. 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

61/2019. (II.14.) határozata 
a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámon regisztrált, Intercisa Múzeum 

fejlesztése című pályázat Marketing stratégia és üzleti terv dokumentáció 
elkészítésével kapcsolatos feladatok átadására 

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

Communication Bt. gondoskodjon a TOP-6.1.4-16 pályázat keretében az 
Intercisa Múzeum fejlesztése című beruházás előkészítéséhez kapcsolódó 
Marketing Stratégia és Üzleti terv elkészítéséről 5.998.000,- Ft + ÁFA, azaz 
bruttó 7.617.460,- Ft megbízási díj ellenében. 

  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat mellékletét 

képező szerződést elfogadja. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 

szerződés és ahhoz szükséges dokumentumok aláírására. 
  

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                 Peer Communication Bt. ügyvezetője 
Határidő: a Marketing Stratégia és Üzleti terv megindítására: 2019. március 1. 

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

szereplő feladathoz előfinanszírozásként 5.998.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 
7.617.460,- Ft saját forrást biztosít a megbízási szerződésben foglalt összegre 
az önkormányzat 2019. évi költségvetése 5. melléklet 22. „Pályázati és egyéb 
más támogatással megvalósuló projektek kiadásai” sor terhére. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet 
módosításakor, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalások teljesítésére. 

  
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester 
               - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Hingyi László), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
62/2019. (II.14.) határozata 

a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámon regisztrált, Aquantis 
Látogatóközpont kialakítása című pályázat Marketing stratégia és üzleti terv 

dokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatok átadására 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Cédrus 
Consult Kft. gondoskodjon a TOP-6.1.4-16 pályázat keretében az Aquantis 
Látogatóközpont kialakítása című beruházás előkészítéséhez kapcsolódó 
Marketing Stratégia és Üzleti terv elkészítéséről 6.000.000 Ft + ÁFA, azaz 
bruttó 7.620.000,- Ft megbízási díj ellenében. 

  
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat mellékletét 

képező szerződést elfogadja. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 

szerződés és ahhoz szükséges dokumentumok aláírására. 
  

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                Cédrus Conzult Kft ügyvezetője 
Határidő: a Marketing Stratégia és Üzleti terv megindítására: 2019. március 1. 

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

szereplő feladathoz előfinanszírozásként 6.000.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 
7.620.000,- Ft saját forrást biztosít a megbízási szerződésben foglalt összegre 
az önkormányzat 2019. évi költségvetése 5. melléklet 22. „Pályázati és egyéb 
más támogatással megvalósuló projektek kiadásai” sor terhére. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet 
módosításakor, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalások teljesítésére. 

  
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester 
               - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

63/2019. (II.14.) határozata 

a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 “Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázat részeként beszerzett 

gépjárműre vonatkozó haszonkölcsön szerződés aláírásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-
00001 “Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázat 
keretében és terhére a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére beszerzett 
személyszállító kisbusz üzembentartási és fenntartási költségviselés rendezésére 
vonatkozó, a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal kötendő határozatlan idejű 
haszonkölcsön szerződés megkötéséhez, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a 
haszonkölcsön szerződés aláírására a határozat mellékletét képező tartalommal. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. február 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

64/2019. (II.14.) határozata 
a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 “Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése” 

projekt kiviteli terveinek felülvizsgálatára és átdolgozására vonatkozó 
szerződés aláírásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Főépítészi, 

Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetőjét, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező, a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 “Ruhagyári út és Rév út 
közlekedésfejlesztése” projekt kiviteli terveinek aktualizálására vonatkozó 
Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Kft-vel kötendő vállalkozási szerződést 
terjessze be polgármesteri aláírásra.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

                                    - a határozat közléséért: 
                                      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: 2019. február 28. 
 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-
00003 “Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése” projekt kivitel terveinek 
aktualizálásának költségei vonatkozásában bruttó 1.016.000,-Ft 
előfinanszírozást biztosítson Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2019.évi költségvetése terhére a “5. melléklet 22.4.3 Top programok dologi 
kiadások soron”. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

                            a polgármester 
                          - a költségvetés módosításban való közreműködésért: 
                            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                          - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                            a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  

Határidő: 2019. február 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

65/2019. (II.14.) határozata 
Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztés II. ütem kivitelezési 

munkáinak elvégzése tárgyában létrejött Vállalkozási Szerződés módosítására 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 655/2017. (X.19.) határozatával 

döntött a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem 
keretében, kivitelező kiválasztása” tárgyú Kbt. Harmadik rész 113.§ (5) 
bekezdés szerinti hirdetmény közzétételével induló nyílt feltételes 
közbeszerzési eljárás megindításáról. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése 166/2018. (IV.19.) határozatával döntött a közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról, és Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a P-R 2017 konzorcium közös ajánlattevőkkel megkötötte a 
Kivitelezési Szerződést 2018. 05. 11.-én. A szerződés szerinti vállalási ár nettó 
775.651.344,- Ft (2% tartalékkeret nélkül)+ÁFA. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 631/2018.(XI.15.) határozatával 

döntött a Dunaújváros labdarúgós-sportlétesítmény fejlesztése tárgyában 
megkötött és kettő alkalommal módosított Támogatási Szerződés 3. számú 
módosításáról. A Támogatási Szerződés 3. számú módosítása 2019. 01.25-én 
került aláírásra, melynek aláírásával a sportlétesítmény fejlesztésre a teljes 
támogatási összeg biztosításra került, mindösszesen bruttó 1.396.512.000,- Ft. 
A költségek soron belüli átcsoportosításával a kivitelezésre mindösszesen 
bruttó 1.184.775.751,- Ft áll rendelkezésre. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja azt a célt, hogy a 

Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény teljes körű használatát biztosító 
kiegészítő munkákra -új székek és a sportolói épületrész bútorainak 
beépítésére - van szükség, melynek a vállalási ára nettó 142.010.638,- Ft+ÁFA. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1-3. pont alapján - hivatkozva a 

Kbt. 141.§(4) bekezdés b) pontjára- jelen határozat mellékletét képező 
Vállalkozási Szerződés 1. számú módosításával egyet ért és abban foglaltakat 
tudomásul veszi. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

4. pontban elfogadott Vállalkozási Szerződésmódosítás aláírására és ahhoz 
szükséges döntések meghozatalára. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
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Határidő: - a határozat közlésére: 2019. március 1. 
                        - a szerződés aláírására: 2019. március 14. 
 
6.  A 4. pontban elfogadott Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása szerint a 

Vállalkozói díj mindösszesen nettó 917.661.982,-Ft (2% tartalékkeret 
nélkül)+ÁFA, összesen bruttó 1.165.430.717,- Ft, melynek fedezete 
Dunaújváros MJV Önkormányzat 2019. évi költségvetés 7a melléklet/ 22 cím 
2.1. pontjában rendelkezésre áll.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
66/2019. (II.14.) határozata 

a Világörökségi helyszínek fejlesztése című projekt engedélyezési terveinek 
felülvizsgálata és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában ajánlattételi 

felhívások kiírásáról 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást tegyen közzé 
Világörökségi helyszínek fejlesztése című projekt Intercisa Castrum műemléki és 
tájrekonstrukció, látogatóközpont és római kőtár engedélyezési tervének 
felülvizsgálata és kiviteli tervének elkészítése tárgyában. 
 Az ajánlattételi eljárásban Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
alábbi gazdasági szereplőket hívja meg: 

 
1. C. S. Ő. Építésziroda Kft., Dr. Kondor Tamás (7625 Pécs, Antónia utca 19.) 
2. A+ Építész Stúdió Kft., dr. Kovács Andor Krisztián (7625 Pécs, Magaslati út 26.) 
3. APM Consulting Kft., Szamosközi Imre (7621 Pécs, Király utca 34.) 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2019. március 5. 
 

2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megnevezett terv 
elkészítésére 15.000.000,- Ft + Áfa pénzeszközt biztosít Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet 5. mellékletének pályázat és egyéb 
támogatással megvalósuló projektek kiadásai sor terhére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. március 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

67/2019. (II.14.) határozata 
Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban 

beérkezett vélemények elfogadásáról (Táborállás, Rácdomb, Momert telephely) 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint elfogadja és 

figyelembe veszi a Táborállás területén településrendezési eszközök 
módosításával kapcsolatos a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend.) 41. §-a szerinti véleményezési 
eljárás során beérkezett véleményeket és észrevételeket: 
A véleményezésben részt vevők az alábbi táblázat szerint adták meg 
véleményüket. 

 
Véleményt vagy tájékoztatást adott: 
 

1.  Fejét Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész 
2.  Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
3.  Fejér Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró  

Székesfehérvári Járási Hivatala 
4.  Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  
5.  Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
6.  Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
7.  Veszprém Megyei Kormányhivatal, Bányászati Osztály  
8.  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  
9.  Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály 

 
Nem adott véleményt: 
 

 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
 Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 
 Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 ITM Vasúti Hatósági Főosztály 
 Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Vízügyi Hatóság 

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

Táborállás területén településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos a 
Korm. rend. 29/A §-a szerinti partnerségi egyeztetés során érdemi észrevétel 
nem érkezett és a partnerségi egyeztetést lezártnak tekinti. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint elfogadja és 
figyelembe veszi a Rácdomb területén településrendezési eszközök 
módosításával Korm. rend. 41. §-a szerinti véleményezési eljárás során 
beérkezett véleményeket és észrevételeket: 
A véleményezésben részt vevők az alábbi táblázat szerint adták meg 
véleményüket. 
 
Véleményt vagy tájékoztatást adott: 

 
1. Fejét Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész 
2. Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 
 

3. Fejér Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró  
Székesfehérvári Járási Hivatala 

4. Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  
5. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
6. Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
7. Veszprém Megyei Kormányhivatal, Bányászati Osztály  
8. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  
9. Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály 

 
Nem adott véleményt: 
 

 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
 Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 
 Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 ITM Vasúti Hatósági Főosztály 
 Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Vízügyi Hatóság 

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

Rácdomb területén településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos a 
Korm. rend. 29/A §-a szerinti partnerségi egyeztetés során érdemi észrevétel 
nem érkezett és a partnerségi egyeztetést lezártnak tekinti. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint elfogadja és 

figyelembe veszi a Momert Zrt. telephelyén településrendezési eszközök 
módosításával Korm. rend. 41. §-a szerinti véleményezési eljárás során 
beérkezett véleményeket és észrevételeket: 
A véleményezésben részt vevők az alábbi táblázat szerint adták meg 
véleményüket. 
 
Véleményt vagy tájékoztatást adott: 
 

1. Fejét Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész 
2. Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 
3. Fejér Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró  

Székesfehérvári Járási Hivatala 
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4. Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  
5. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
6. Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
7. Veszprém Megyei Kormányhivatal, Bányászati Osztály  
8. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  
9. Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály 

 
Nem adott véleményt: 

 
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
 Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 

Főosztály 
 

 Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 ITM Vasúti Hatósági Főosztály 
 Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Vízügyi Hatóság 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Momert 

Zrt. telephelyén településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos a 
Korm. rend. 29/A §-a szerinti partnerségi egyeztetés során érdemi észrevétel 
nem érkezett és a partnerségi egyeztetést lezártnak tekinti. 

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

1-6. pontban foglaltak figyelembe vételével elkészített Dunaújváros 
településrendezési eszközeinek felülvizsgálati anyagát a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásai szerint 
terjessze a közgyűlés elé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: az előterjesztésre: a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti 
                egyeztetési eljárást követő közgyűlés 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

68/2019. (II.14.) határozata 
Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan 

készítendő környezeti vizsgálat elkészítésével kapcsolatban 
(Táborállás, Rácdomb, Momert telephely) 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros 

településrendezési eszközeinek Táborállás területén történő módosításával 
kapcsolatban az „egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról” szóló 
2/2005. (I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (3) bekezdése és 3. §-a 
alapján a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja indokoltnak. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros 

településrendezési eszközeinek Rácdomb területén történő módosításával 
kapcsolatban a Kr. 1. § (3) bekezdése és 3. §-a alapján a környezeti vizsgálat 
elvégzését nem tartja indokoltnak. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros 

településrendezési eszközeinek Momert Zrt. telephelyén történő módosításával 
kapcsolatban a Kr. 1. § (3) bekezdése és 3. §-a alapján a környezeti vizsgálat 
elvégzését nem tartja indokoltnak. 

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

városi főépítész közreműködésével az 1-3. pont alatti döntésről és indokairól 
tájékoztassa a környezet védelméért felelős közigazgatási szervet és a 
nyilvánosságot. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. március 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

69/2019. (II.14.) határozata 
a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 

működési költségeinek elfogadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat 
mellékletét képező a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 
együttműködési megállapodását. 

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

működési költségeihez 4.000.000 Ft pénzeszközt biztosít Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet 5. mellékletének 1. városfejlesztés és 
-rendezés sor dologi kiadásai terhére. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert az 1. 

pontban megnevezett megállapodás megkötésére és a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
               a polgármester 
             - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
               - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
               a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. március 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

70/2019. (II.14.) határozata 
a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási szerződés 1. sz. módosítás /2019.január-március/ megkötéséről 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zártkörű Részvénytársaság által 2019. január 4-én megkötött a 2019. január-
március hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés 1. számú módosítását a 
III. során szereplő előirányzat 130.000.000 Ft emelésével, jóváhagyja. 

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

Önkormányzata 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 4. „Környezet egészségügy” 3. dologi 
kiadások soron 39.667.500 Ft biztosított, míg a 7.a. melléklet 23. Pályázati és 
egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai előirányzat, „Élményfürdő 
fűtési meleg víz kiépítése önerő” elnevezésű sorról történő átcsoportosítás 
útján biztosítja, a költségvetés 5. számú melléklet 4. „Környezet-egészségügy” 
3. dologi kiadások elnevezésű sorra 90.332.500 Ft összegben. 

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

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-vel 2019. január-március hónapra szóló szolgáltatási 
keretszerződés 1. számú módosítását írja alá, továbbá jelen határozat alapján 
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos 
pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály 
               a költségvetési és pénzügyi osztály 
Határidő: 2019. február 28. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2019. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe, 
valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendőket végezze el. 

 
Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő: - a 2019. évi költségvetés tervezése 
               - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés  
                          aláírásával egyidőben 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távollévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

71/2019. (II.14.) határozata 
önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáiról 

 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 
önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáit bruttó 
12.207.182,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti. 

   
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros 

Megyei JogúVáros Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete 
(továbbiakban: rendelet) „5.b. Intézményi tartalékok” során rendelkezésre álló 
összeg biztosítja, a rendelet 7.b.  melléklet 1. Városfejlesztés- és rendezés 
„Óvoda felújítása” elnevezésű új sorra  (9.486.081,- Ft) és a 7.b. melléklet 1. 
Városfejlesztés- és rendezés „Iskolák felújítása” elnevezésű új sorra 
(3.120.701,- Ft) történő átcsoportosítás útján. 

     
 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: 2019. március 01. 
 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2019. 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 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja          
                - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2019. március 01. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

72/2019. (II.14.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 261/2018. (V.17.) számú 
határozatának módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4. számú felnőtt háziorvosi 

körzet rezsiköltségének fizetéséről szóló 261/2018. (V.17.) határozata 1. pontját 
az alábbiak szerint módosítja: 

 
„1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a határozat 

mellékletét képező, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros közötti a 4. számú 
felnőtt háziorvosi körzet rezsiköltségének fizetését biztosító megállapodás 
megkötéséhez, mely szerint 2019. március 1-től bruttó 33.300,-Ft/hó és a 
mindenkori telefonköltség megtérítésére kerül sor a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott bevétel terhére.” 

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

közlésére. 
 

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

Határidő: 2019. február 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

73/2019. (II.14.) határozata 

Dunaújváros MJV Önkormányzata és a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 
között a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet rezsiköltségének fizetését biztosító 

megállapodás megkötéséről 
 

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a határozat mellékletét 
képező, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Pantaleon 
Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros közötti a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet 
rezsiköltségének fizetését biztosító megállapodás megkötéséhez, mely szerint 
2019. április 1-től bruttó 44.925,- Ft/hó megtérítésére kerül sor a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott, a körzet finanszírozását célzó bevétel 
terhére. 

 

2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1. pontban megjelölt szerződést írja alá, és a Szent Pantaleon Kórház-
Rendelőintézet Dunaújvárost, mint szerződő felet a határozat megküldésével 
tájékoztassa a testület döntéséről. 

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

Határidő: - a határozat megküldésére: 2019. február 28. 
                        - a szerződés aláírására: 2019. március 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

74/2019. (II.14.) határozata 
a József Attila Könyvtár 2018. évi beszámolójának és 

2019. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a József Attila 
Könyvtár 2018. évi, a határozat 1. számú mellékletét képező beszámolóját. 

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

   Határidő: 2018. február 22. 
 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a József Attila 
Könyvtár 2019. évi, a határozat 2. számú mellékletét képező munkatervét. 

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

   Határidő: 2019. február 22. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a József Attila Könyvtár 
igazgatóját, hogy az intézmény 1. ponttal elfogadott 2018. évi beszámolóját és 
a 2. ponttal elfogadott 2019. évi munkatervét küldje meg a megyei hatókörű 
városi könyvtár részére. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2019. február 22. 
                - a határozat végrehajtására: 2019. március 1. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

75/2019. (II.14.) határozata 
az Intercisa Múzeum 2018. évi beszámolójának és 

2019. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Intercisa Múzeum 
2018. évi, a határozat 1. számú mellékletét képező munkajelentését. 

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

   Határidő: 2019. február 28. 
 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Intercisa Múzeum 
2019. évi, a határozat 2. számú mellékletét képező munkatervét. 

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

   Határidő: 2019. február 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, 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, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

76/2019. (II.14.) határozata 

az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben megüresedett 
álláshelyeknek a fenntartó engedélyével történő betöltéséről szóló 

közgyűlési határozatok hatályon kívül helyezéséről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat fenntartásában 

lévő intézményekben megüresedett álláshelyek fenntartó engedélyével történő 
betöltéséről szóló 83/2014. (IV.24.) határozatát, továbbá az azt módosító 
179/2015. (IV.23.) határozatát hatályon kívül helyezi azzal, hogy a 
hatályvesztés időpontja Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet tárgybeli módosítása 
hatályba lépésének napja. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés 
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) 
önkormányzati rendeletének módosítását az 1. pontban foglalt döntésnek 
megfelelően készítse elő. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                    a polgármester       
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  

                a jegyző 
Határidő: 2019. március 21. 

 
3.  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: 2019. február 25. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

77/2019. (II.14.) határozata 
az önkormányzati tulajdonban álló dunaújvárosi 2398/2 hrsz.-ú ingatlan 

cseréjéről (Városréti utca – Hétvezér utca) 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az önkormányzati 
tulajdonban álló, dunaújvárosi 2398/2 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, 864 m2 nagyságú ingatlan cseréjéhez a jelen határozatban 
foglaltak szerint a jogerős telekalakítási engedélyt követő 30 napon belül. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy 

- Pinczési István tulajdonában álló, kialakítandó dunaújvárosi 2397 hrsz.-ú, 
kivett út megnevezésű, 438 m2 nagyságú ingatlan (Városréti utca) (A 
dunaújvárosi 2396 hrsz.-ú ingatlan vezetékjoggal terhelt, az E.ON Dél-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. a vezetékjog jogosultja. 
A dunaújvárosi 2397 hrsz.-ú ingatlan vezetékjoggal terhelt, az E.ON Dél-
dunántúli Áramhálózati Zrt. a vezetékjog jogosultja.) 

 
- Kovács Diána tulajdonában áll a dunaújvárosi 2355/6 hrsz.-ú, kivett út 
megnevezésű, 199 m2 nagyságú ingatlan (Hétvezér utca). (A dunaújvárosi 
2355/6 hrsz.-ú ingatlanra holtig tartó haszonélvezeti jogot jegyeztek be 
Mészáros Attila és Pinczési Hajnalka részére.) 

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

önkormányzati ingatlant el kívánja cserélni a 2. pontban megjelölt ingatlanokra, 
akként, Pinczési István tulajdonába kerül 438/864 arányban, Kovács Diána 
tulajdonába 426/864 arányban részben (199/864-ed részben ingatlancsere, 
227/864-ed részben adásvétel jogcímen), Mészáros Attila és Pinczési Hajnalka 
közösen holtig tartó haszonélvezeti jogával terhelten. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállítja, hogy a területek értéke 

800,- Ft/m2 + Áfa, azaz bruttó 1.016,- Ft, így az ingatlancsere által Kovács 
Diánának bruttó 230.632,- Ft  fizetési kötelezettsége keletkezik, tekintettel arra, 
hogy az 1. pontban jelzett ingatlan és a 2. pontban jelzett ingatlanoknál nagyobb 
mindösszesen 227 m2-rel az önkormányzati ingatlan, mely terület 
vonatkozásában a tulajdonjogot Kovács Diána szerzi meg 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése különösen felhívja a határozat 2. 

pontban meghatározott kérelmezők figyelmét az alábbiak tudomásul vételére: 
 

a.) az ingatlan közműveit és a közműkapacitásaikat az kérelmezőinek kell 
biztosítaniuk saját költségükön;  
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b.) a telekalakítás költségeit, továbbá az értékbecslés költségeit, valamint és az 
adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségeket is az kérelmezőinek kell 
viselniük, és a változási vázrajz jogerősítéséhez, és a telekalakítási 
eljáráshoz szükséges intézkedések megtétele az kérelmezők feladata; 

 
c.) az értékkülönbözet a szerződés aláírását követő 30 napon belül kerül egy 

összegben megfizetésre, tulajdonjog fenntartással és függőben tartással, 
az önkormányzat kiköti elállási jogát, amennyiben az értékkülönbözet a 
szerződésben meghatározott időpontig nem kerül megfizetésre; a tulajdonjog 
átszállását eredményező nyilatkozat kiadása a teljes vételárnak az 
Önkormányzat számláján történő megjelenését követően haladéktalanul, de 
legkésőbb 15 naptári napon belül történik.; 

 
d.) az ingatlannyilvántartási eljárás költsége és intézése az kérelmezők által 

megbízott jogi képviselő feladata; 
 
e.) a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint a Magyar Államot nem illeti 

elővásárlási jog. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a jelen 

határozat közlését követő 30 napon belüli, az kérelmezők megbízásából eljáró 
jogi képviselő által készített, jelen határozatban foglaltakat tartalmazó, 
kérelmezők által aláírt Adásvétellel vegyes csereszerződéstervezet 
polgármester részére történő megküldése, egyben felkéri a polgármestert a 
határozat közlésére 

 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől 
                  számított 8 napon belül 

                        - a szerződés aláírására: a határoztat közlését követő 30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

78/2019. (II.14.) határozata 
 a dunaújvárosi 717 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Lőtér-Dunaújváros 
megnevezésű ingatlan üzemeltetésére vonatkozó pályázat értékeléséről 

 
1.  A dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, Lőtér-Dunaújváros megnevezésű ingatlan 

üzemeltetésére kiírt nyilvános pályázatra az alábbi pályázatok érkeztek be:  
 

Pályázó neve Üzemeltetési díj Pályázat 
postára 

adásának  
időpontja 

Pályázat 
minősítése 

Dunaújvárosi Lövész 
Sportegyesület (2400 

Dunaújváros, Lőtér u. 1.) 

- 2019-01-30 érvényes 

Alfa Lövész Klub 
Sportegyesület 

(2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. 
út 7. fsz. 1.) 

- 2019-01-24 érvényes 

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

Dunaújváros megnevezésű ingatlan üzemeltetésére kiírt nyilvános pályázatot 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja, egyúttal felkéri a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatóját az ingatlan 
üzemeltetésére vonatkozó koncepció kidolgozására. A koncepció közgyűlési 
elfogadásáig a jelenlegi üzemeltető, a Dunaújvárosi Lövész Sportegyesület 
üzemelteti a Lőteret. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
79/2019. (II.14.) határozata  

az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi üzemeltetéséből 
eredő különbözet megtérítésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja DVG Zrt. elszámolását a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, siófoki 
3572 hrsz.-ú, üdülő megnevezésű és harkányi 1892 hrsz.-ú, üdülő 
megnevezésű és a balatonkenesei 8174 hrsz.-ú, üdülő megnevezésű 
ingatlanok 2018. évi üzemeltetésével kapcsolatosan, egyben kinyilvánítja, hogy 
az üzemeltetésből eredő 7.038.654,- Ft + Áfa, azaz bruttó 8.939.091,- Ft 
összeget megtéríti számla ellenében 2019. március 31-ig az üzemeltető részére 
az üzemeltetési szerződésekben rögzítettek szerint, valamint felhatalmazza a 
polgármestert a határozat közlésére azzal, hogy Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a 2019. évi elszámolásnál kéri a bevételek és kiadások 
részletezését. 

 
Felelős:- a határozat közléséért: 

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

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

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

pontban jelzett kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés módosításakor 
vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
  Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                        a polgármester  
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés tervezéséért: 

                  a jegyző 
                - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                        a pénzügyi bizottság elnöke 
                        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                      - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 

        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője   

      Határidő: 2019. évi önkormányzati költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), 
távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

80/2019. (II.14.) határozata  
az önkormányzat és a DVG Zrt. között fennálló, a Radari Sportingatlanok 

üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. között az 
önkormányzat tulajdonában lévő, a dunaújvárosi 365/9 hrsz.-on lévő ingatlanon található 
sportlétesítmények vonatkozásban 2018.12.10. napján határozott időre 3 évre, 2018. 
augusztus 1. napjától 2021. július 31. napjáig létrejött üzemeltetési szerződést akként 
módosítja, hogy az üzemeltető részére havi bruttó 2.500.000.- Ft, azaz havi bruttó 
Kétmillió-ötszázezer forint, összesen évi bruttó 30.000.000.- Ft, azaz Harmincmillió forint 
üzemeltetési díjat fizet. 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban 
meghatározott üzemeltetési díjra fedezetet biztosít a 2019., 2020. és 2021. évi 
költségvetésben. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására. 

 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert határozat közlésére, 
és hogy jelen határozat alapján intézkedjen az 2. pontban megjelölt kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítéséről a szerződésmódosítás szerint. 

 

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

            a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

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

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés módosításakor, valamint a 
2020. és 2021. évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért és tervezéséért:  

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

Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja, 
                 a 2020. és 2021. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, 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, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

81/2019. (II.14.) határozata 
 a 682/2018. (XII.13.) közgyűlési határozat módosításáról, 

a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesülettel kötött 
támogatási szerződés vonatkozásában  

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 682/2018. (XII.13.) közgyűlési 
határozatot a következőképpen módosítja: 
 
„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 (2.750.000,- Ft) 
jóváírására,” 
 
egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződésmódosítás aláírására azzal, hogy az 5.000.000,- Ft-os támogatási összegből 
az átvállalt 2.750.000,- 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: 2019. február 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
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, Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

82/2019. (II.14.) határozata  
a „Helyi, integrált szabadidősportos és egyesületi keretek közötti sport programhoz” 

(HISZEK Benned Sport Program) való csatlakozásról, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságával kötendő támogatási szerződés 

aláírásnak utólagos jóváhagyásáról, valamint a nyertes pályázóval kötendő támogatási 
szerződés aláírásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata és az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága között, az 52673-
2/2018. nyilvántartási számon beiktatott Támogatási szerződés tartalmát, annak 
aláírását jóváhagyja, mely szerint a Dunaújvárosi Triatlon SE, 3. Dunaújvárosi Adventi 
Futás megnevezésű programját 1.500.000,- Ft értékben támogatja az Államtitkárság, 
egyben utasítja a polgármester a határozat mellékleteként csatolt támogatási 
szerződés aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért: 

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

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

                          - a támogatási szerződés aláírására: 2019. február 28. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelzett kötelezettségvállalást 

a 2019. évi önkormányzati költségvetési rendelet az 5.b. melléklet Pénzeszköz 
átadások tartaléka előirányzat terhére biztosítja, egyben utasítja a jegyzőt a 2019. évi 
költségvetés  módosításakor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

                   a jegyző 
                 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                           a pénzügyi bizottság elnöke 
                           az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                         - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                           közreműködésért: 

        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője    
Határidő:  2019. évi önkormányzati költségvetés módosításának időpontja 



55 

 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

83/2019. (II.14.) határozata 
Hingyi László képviselő személyes érintettség bejelentése alapján a 

határozathozatalból történő kizárásáról 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

84/2019. (II.14.) határozata  
a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által szervezett XVII. Carissa Kupán 

a Magyar Vöröskereszt dunaújvárosi területi szervezete részére tett 
polgármesteri felajánlás elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Labdarúgó 

Szövetség által rendezett XVII. Carissa Kupa jótékonysági keretén belül, jelen 
határozattal bruttó 914.500,- Ft, azaz bruttó Kilencszáztizennégyezer-ötszáz 
forint adományt nyújt a Magyar Vöröskereszt dunaújvárosi területi szervezete 
(székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., adószám:,19095516-2-07 
képviseli: Feth Katalin területi vezető) részére, melyből a szervezet 
számítástechnikai eszközöket szándékozik vásárolni, a határozati javaslat 
mellékletét képező megrendelés alapján, ezért kéri, hogy a számukra nyújtott 
támogatás összege közvetlenül a számlát kiállító részére kerüljön átutalásra. Az 
adomány a 2019. évi költségvetés pályázati tevékenység, felkészítés önrész 
(szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sora terhére 
nyújtható. 

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

közlésére, valamint utasítja a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetőjét, 
hogy intézkedjen az összeg átutalásáról a számla beérkezését követő 8 napon 
belül. 

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

        a vagyonkezelési osztály vezetője 
        a pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                        - az utalásra: a számla beérkezésétől számított 8 nap 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 

intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott 
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az 
önkormányzat internetes honlapján. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                  a jegyző 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
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                  a vagyonkezelési osztály 
Határidő: - a határozat végrehajtására: a határozat hozatalt követő 30 nap 
 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
              - a költségvetés módosításáért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Hingyi László), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
85/2019. (II.14.) határozata  

a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által szervezett XVII. Carissa Kupán 
az 1-3. helyezett csapat részére tett polgármesteri felajánlás elfogadásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy a Dunaújvárosi 

Labdarúgó Szövetség által rendezett XVII. Carissa Kupa 1-3. helyezett csapata 
(36 fő) 2019. június 18. - július 15. közötti időszakban 1 hetet az önkormányzat 
tulajdonát képező és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által üzemeltetett 
balatonkenesei üdülőt térítésmentesen használja. A jelen határozat mellékletét 
képező árajánlat alapján a szállás költsége bruttó 567.000,- Ft, melyet az 
önkormányzat a DVG Zrt. részére megfizet az üdülők üzemeltetéséről szóló 
beszámoló elfogadásakor a bevételekkel nem fedezett üzemeltetési díjként. 

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

pontban meghatározott felajánlás támogatásnak minősül, és ezen tényt a 
támogatás összegszerűségével egyetemben DMJV Önkormányzata 
zárszámadásában és illetékes szervei útján közzé köteles tenni a szerződés 
törvény által meghatározott tartalmával egyetemben. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                          a polgármester 
                        - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 

                a vagyonkezelési osztály vezetője 
                a pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
               - a költségvetés módosításáért:  
                 a jegyző  
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő:  a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 2. pontja „B” változatát – 
mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), 
távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

86/2019. (II.14.)  határozata  
a „Javaslat a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi 
üzemeltetéséről” című előterjesztés határozati javaslata 2. pontja 

„B” változatának elfogadásáról 
 
„2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékletét 

képező bérleti-üzemeltetési szerződést, mely több között rendelkezik arról, hogy 
a víziközmű vagyon használatáért a DVCSH Kft. vagyonbérleti díjat (használati 
díj és amortizációs díj) köteles fizetni az önkormányzat részére, melynek 
évenkénti összege a bérleti-üzemeltetési szerződés 2. sz. mellékletében kerül 
meghatározásra a DVCSH Kft. által elfogadásra javasoltak szerint: 

 
Díjelemek 

 
1. Használati díj 

 
Év Megtérülési rész eFt 

2018 40 000 

2019 40 000 

2020 40 000 

2021 40 000 

2022 40 000 

2023 40 000 
 

2. Amortizációs díj 
 
Felek 2018. évtől 42.57 millió forint összeget irányoznak elő felújítási célra - 
melyet felek nominál árszinten definiáltak - a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros 
szennyvíz-csatorna hálózat átadás-átvételéig, azt követően pedig a 42.57 millió 
forint feletti összeg (az új beruházás értékcsökkenése) megállapításáról 
egyeztető tárgyalásokat kezdeményeznek. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

87/2019. (II.14.)  határozata  
a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi üzemeltetéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy az önkormányzat a 

Dunaújvárosi Víz-,Csatorna-Hőszolgáltató Kft.-vel (továbbiakban: DVCSH Kft.) 
bérleti üzemeltetési szerződést kössön Dunaújváros település közműves 
szennyvízelvezetés és -tisztítás, mint víziközmű szolgáltatás biztosításához 
kapcsolódó szennyvíztisztító telep üzemeltetésére, tekintettel arra, hogy a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) a 
Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.-t eltiltotta az engedély nélkül 
végzett víziközmű-szolgáltatási tevékenységtől és végzésben rendelkezett arról, 
hogy a közérdekű üzemeltető kijelöléséig a DVCSH Kft. lássa el a víziközmű-
szolgáltatási feladatokat. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékletét 

képező bérleti-üzemeltetési szerződést, mely több között rendelkezik arról, 
hogy a víziközmű vagyon használatáért a DVCSH Kft. Vagyonbérleti díjat 
(használati díj és amortizációs díj) köteles fizetni az önkormányzat részére, 
melynek évenkénti összege a bérleti-üzemeltetési szerződés 2. sz. 
mellékletében kerül meghatározásra a DVCSH Kft. által elfogadásra javasoltak 
szerint: 

 
Díjelemek 
 
1. Használati díj 

 
Év Megtérülési rész eFt 

2018 40 000 

2019 40 000 

2020 40 000 

2021 40 000 

2022 40 000 

2023 40 000 
 

2. Amortizációs díj 
 
Felek 2018. évtől 42.57 millió forint összeget irányoznak elő felújítási célra - 
melyet felek nominál árszinten definiáltak - a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros 
szennyvíz-csatorna hálózat átadás-átvételéig, azt követően pedig a 42.57 millió 
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forint feletti összeg (az új beruházás értékcsökkenése) megállapításáról 
egyeztető tárgyalásokat kezdeményeznek. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 
jelen határozat mellékletét képező bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására 
és a MEKH felé történő továbbítására jóváhagyás céljából, egyúttal felkéri 
jelen határozat közlésére. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére 
                  történő megküldést követő 8 napon belül 

               - a bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat érintettekkel 
                           való közlését követő 30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, 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, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
88/2019. (II.14.) határozata  

a Kulcs-Rácalmás szennyvíz-elvezetési, tisztítási agglomerációváltás 
tárgyában született egyes határozatok felülvizsgálatára 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 610/2011. (XII.15.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi - tekintettel arra, hogy a vízi-közmű szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 2012. július 15. napján hatályba lépett 74. § 3. pontja szerint a 
miniszter kapott felhatalmazást arra, hogy rendeletben állapítsa meg a vízi-közmű 
szolgáltatás díjait - egyúttal utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő:  a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő 
                  8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

89/2019. (II.14.) határozata 
az önkormányzata és a DSZSZ Kft. közötti tagi kölcsönszerződés 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DSZSZ Kft. között 2019. január 7. 
napján létrejött és 2019. február 5. napján módosított tagi kölcsönszerződést a 
határozat mellékletét képező 2. számú szerződésmódosításban foglaltak szerint 
módosítja. 

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

közlésére és felhatalmazza a határozat mellékletét képező 2. számú 
szerződésmódosítás aláírására. 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

90/2019. (II.14.) határozata 
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
új felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai Nonprofit Kft. (székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A., Cg.07-
09-015843) alapítója a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
továbbá az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) 
önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdésének 1.5. pontja alapján Cserni Béla 
felügyelőbizottsági tagot a gazdasági társaság felügyelőbizottságából 2019. 
február 28. napjával visszahívja, és helyére a Dunaújvárosi Kistérségi 
Turisztikai Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági tagjának 2019. március 1-jétől 
2020. május 31-ig Karsai Gábort választja meg változatlan díjazás mellett. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a határozat 1. pontja alapján az alapító 
okirat módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
elkészítésére, továbbá arra, hogy a változásokat a Székesfehérvári 
Törvényszéken, mint Cégbíróságon a határozat meghozatalát követő 30 napon 
belül jelentse be. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat 1. pontja alapján elkészített 
alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                              
                a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
                  ügyvezetője         
                   a jogi és közgyűlési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2019. február 21. 

                     - az alapító okirat módosítás aláírására: 2019. március 8. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, 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, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

91/2019. (II.14.) határozata 
megbízási szerződés megkötésére a DVG Zrt.-vel a szabálysértési eljárásban 

kiszabott közérdekű munka végrehajtásában történő közreműködésről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a 

szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 144/A. § (5) bekezdésének a) pontja 
alapján a helyi önkormányzat kijelölhető foglalkoztatóként a közérdekű munka 
végzésére, továbbá arról, hogy e törvény 144/A. § (2) bekezdésében foglalt 
adatokat a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály részére be kell jelenteni. 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy az 1. pontban 
meghatározott kötelezettségét a DVG Zrt. közreműködésével, a DVG Zrt.-vel 
megkötött megbízási szerződés alapján kívánja ellátni. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat melléklete szerinti tartalommal a 
megbízási szerződés aláírására, egyúttal utasítja a DVG Zrt. elnök-
vezérigazgatóját, hogy a megbízási szerződést írja alá. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                              
                a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója        
                   a jogi és közgyűlési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2019. február 21. 

                     - a megbízási szerződés aláírására: 2019. március 8. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, 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, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

92/2019. (II.14.) határozata 
a Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány megszüntetéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja, 

hogy a Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány (nyilvántartási száma: 07-01-
0000863, székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) által elérendő célok, 
a közfeladatok ellátásának biztosítása más módon hatékonyabban és 
gazdaságosabban megvalósítható. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a Székesfehérvári Törvényszéken, mint a közalapítványt 
nyilvántartásba vevő bíróságon a jelen határozat 1. pontjában meghatározottak 
alapján az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) 
bekezdése szerint kezdeményezze a közalapítvány jogutód nélküli 
megszűnését, tekintettel arra, hogy az alapító okiratban feltüntetett célok 
megvalósításáról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése értelmében Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata saját hatáskörben gondoskodik, egyúttal tegyen meg 
minden szükséges intézkedést a Közalapítvány megszüntetésével 
kapcsolatosan. 

 
Felelős: - a bírósági nem peres eljárás megindításáért: 
               a polgármester 

                      - az eljárás megindításában való közreműködésért: 
                a személyügyi és működtetési osztályvezető 
Határidő: 2019. február 28. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy a Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány megszűnését 
követően (a hitelezők kielégítése után) a közalapítvány vagyonának átvételéről 
a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon. 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: a megszűnést követően a jogszabályban meghatározott határidőre 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány megszűnését 
követően (a hitelezők kielégítése után) a fennmaradó vagyon tekintetében 
vizsgálja meg, hogy az milyen, a megszűnt Közalapítvány céljával hasonló célra 
fordítható, egyúttal erről megfelelően tájékoztassa a nyilvánosságot.  
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Felelős:     a polgármester 
                  a 4. pont végrehajtásban: a személyügyi és működtetési 
                  osztályvezető 
Határidő: - vizsgálatra: a fennmaradó vagyon megállapítását követő 30 napon 

                          belül 
                 - tájékoztatásra: a felhasználást követő 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Szabó Zsolt képviselő indítványának 1.) pontját – 
mellette szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), ellene szavazott 8 fő (Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Lassingleitner Fruzsina, Pintér 
Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – nem fogadta el 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

93/2019. (II.14.) határozata 
Szabó Zsolt képviselő indítványának megtárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadta el Szabó Zsolt képviselő 
indítványának 1.) pontját, mely szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
úgy dönt, hogy a polgármesteri hivatal tisztviselői, az önkormányzat fenntartásában 
lévő intézmények közalkalmazottai, továbbá az önkormányzat többségi tulajdonában 
álló cégek munkavállalói esetében ne kerüljön alkalmazásra a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény legújabb módosítása. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Szabó Zsolt képviselő indítványának 2.) pontját – 
mellette szavazott 5 fő (Barta Endre, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 6 fő (Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő 
(Cserna Gábor, Izsák Máté), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – nem 
fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

94/2019. (II.14.) határozata 
Szabó Zsolt képviselő indítványának megtárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadta el Szabó Zsolt képviselő 
indítványának 2.) pontját, mely szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
elhatározza, hogy az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 
közalkalmazottai részére egy új, igazságos cafeteria rendszert dolgoz ki. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
95/2019. (II.14.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottságában, 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottságában, illetve Városüzemeltetési, 
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottságában történő személycserére 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pénzügyi Bizottságból, az 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottságból, illetve Városüzemeltetési, 
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottságból Cserni Béla képviselőt visszahívja 
2019. február 14. napjával. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pénzügyi Bizottság új képviselő 

bizottsági tagjának Lassingleitner Fruzsina képviselőt 2019. február 15. napjától 
megválasztja. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi 

Bizottság új képviselő bizottsági tagjának Lassingleitner Fruzsina képviselőt 
2019. február 15. napjától megválasztja. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság új képviselő bizottsági tagjának Nagy 
Zoltánné képviselőt 2019. február 15. napjától megválasztja. 

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

határozat 1-4. pontja alapján visszahívott, illetve megválasztott képviselők 
tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a 
bizottságok összetételében bekövetkezett változásokat a Közgyűlés SZMSZ-
ének 5. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
                a jogi és közgyűlési osztályvezető 
Határidő: 2019. február 28. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta 
Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

96/2019. (II.14.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2019. évi közbeszerzési tervéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évre vonatkozó – a határozat mellékletét képező – 
közbeszerzési tervét elfogadja, egyúttal elrendeli a Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 
424/2017. (XII.19.) kormányrendelet 7.§ (5) pontja szerinti közzétételét. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a közbeszerzési referens 
Határidő:  a közzétételre 2019. március 31. 
                 a közzététel időtartama a 2020. évre vonatkozó közbeszerzési terv 
                 közzétételének időpontjáig tart 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

97/2019. (II.14.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere  

2019. évi szabadságának ütemezéséről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros 

Megyei Jogú Város polgármesterének 2019. évi szabadság ütemezését az 
alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
2019. március 25-től 29-ig (5 munkanap) 
2019. április 23-tól 26-ig (4 munkanap) 
2019. július 22-től augusztus 16-ig (21 munkanap) 
2019. szeptember 2-től 3-ig (2 munkanap). 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a szabadságáról az aktuális felhasználása után a 
képviselő-testület következő ülésén adjon tájékoztatást, egyúttal az ütemezéstől 
eltérő igénybevétel esetén a jogszabályban foglaltak szerint járjon el. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
                - a végrehajtásban való közreműködésért: 

          a jegyző 
                  a személyügyi és működtetési osztályvezető 
Határidő: - a tájékoztatásra: felhasználás után a képviselő-testület következő 
                   ülésén 

                    - az ütemtervtől eltérő igénybevétel esetén: igénybevételt megelőző 
                      15 nappal 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta 
Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

98/2019. (II.14.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 

2019. évi cafetériajuttatási keretének elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Polgármestere részére a 2019. évben bruttó 200.000 Ft, 
azaz kétszázezer forintban állapítja meg a cafetériajuttatás keretösszegét, mely 
keretösszeg fedezetet nyújt a juttatást kifizető munkáltatót terhelő közterhek 
megfizetésére is. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt 

jelen határozat végrehajtására. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                   a jegyző 
                 - a végrehajtásban való közreműködésért: 

                         a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
Határidő:  2019. március 1.  
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta 
Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

99/2019. (II.14.) határozata 
a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. kérelmére 

TAO vissza nem térítendő pályázati önrész biztosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a DKKA-
Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. a társasági adóról és 
az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 
22/C. § szerinti látvány-csapatsport támogatás igénybevételhez sportfejlesztési 
programjuk megvalósításához az alábbiak szerint, melyet a Magyar Kézilabda 
Szövetség a be/SFP-05272/2017/MKSZ határozatával támogatott: 
- 8.352.315,- Ft társasági adó támogatás pályázati önrészt a meghosszabbított 
2017/18-as sportfejlesztési program részeként 20 + 1 fős Mercedes típusú 
kisbusz beszerzéséhez, 
a 2019. évi költségvetés DKKA  tagi kölcsön előirányzata terhére. 

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

határozat mellékleteként csatolt, a határozat 1. pontjával összefüggő 
szerződést írja alá.  

        
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester   
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                - a határozat végrehajtásának előkészítésében való 
                  közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
  a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül 

                    - az együttműködési megállapodás aláírására: 2019. március 14. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés módosításakor 
vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

               a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály vezetője 
              - a költségvetés módosításáért: 
               a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
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                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 2019. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja 
 

 


