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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. április 18-ai nyílt ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat az új kézilabdacsarnok elnevezésére” 
című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – 
felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

191/2019. (IV.18.) határozata 
„Javaslat az új kézilabdacsarnok elnevezésére” című előterjesztés sürgősségi 

indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. április 18-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat az új kézilabdacsarnok elnevezésére” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 56. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívó szerinti 8. napirendi pontját a 
nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), 
tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – 
levette és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
192/2019. (IV.18.) határozata 

a nyílt ülés meghívója szerinti 8. napirendi pont levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. április 18-ai nyílt ülésének 
meghívó szerinti 8. napirendi pontját, mely „Javaslat Dunaújváros településrendezési 
eszközeinek módosításának elindítására a 3958 hrsz.-ú úttal kapcsolatban (Darusín 
Kft. környéke)” levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

193/2019. (IV.18.) 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 a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei 

Jogú Város 2018. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának 
elfogadására 

 
4. Javaslat Dunaújváros településszerkezeti tervének módosítására 
 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendeletének 
módosítására 

 
6. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításaival kapcsolatos 

döntések meghozatalára (Élményfürdő környéke, Délivárosi úttól délre eső 
területek) 

 
7. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására 

a 0174, 0172/19, 0173/1 és a 0173/2 hrsz-ú ingatlanokon (Hamburger Hungária 
Kft.-től délre eső terület) 

 
8. Javaslat a településkép védelmi rendelettel kapcsolatos településrendezési 

eszközök módosítása során beérkezett véleményekkel kapcsolatos döntés 
átruházására 

 
  9. Javaslat Baracs településfejlesztési koncepció tervezetének véleményezésére 
 
10. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP 

közfeladat ellátási szerződés alapján átadott 2018. évi ellentételezés 
elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi keretösszeg megállapítására 

 
11. Javaslat a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése” 

projekt kapcsán a projekt előkészítő tanulmány (PET) elkészítésére a Vasmű u. 
41. Irodaház Kft.-vel kötött vállalkozói szerződés megszüntetésére és az 
554/2018. (X.18.) határozat hatályon kívül helyezésére 
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12. Javaslat a Római városrészben parkolók egyesített engedélyezési és kiviteli 
tervének elkészítésére 

 
13. Javaslat a Liszt Ferenc kertben új parkolóhelyek közterület alakítási tervének 

elkészítésére 
 
14. Javaslat a Vasmű út 53-57. előtt parkolók kivitelezésére vonatkozó vállalkozási 

szerződés megkötésére 
 
15. Javaslat Dunaújváros, Széchenyi I. közben parkoló (P4) kialakítási munkálatára 
 
16. Javaslat az Október 23. tér 10-13. épület keleti oldalán elhelyezkedő 

járdaszakaszok burkolat felújítási munkáinak támogatására 
 
17. Javaslat Dunaújváros területén járda felújítási és útbaigazító táblák kihelyezési 

munkálataira  
 
18. Javaslat Dunaújváros területén új gyalogos-átkelőhelyek tervezésére 
 
19. Javaslat Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely 

üzemeltetési munkáira 
 
20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gyepmesteri 

Telepének korszerűsítésére, felújítására 
 

21. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási munkáira 
            

22. Javaslat az ELENA projektben megkötött Konzorciumi szerződés 2. sz. 
módosításának elfogadására 

       
23. Javasat Dunaújváros Megyei Jogú Város a Felső-foki patak 0+027-0+502 km 

szakaszának medertisztítási munkálataira 
 
24. Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok 

ellátására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosítására               
 
25. Javaslat gazdasági szereplők kiválasztására Dunaújváros Megyei Jogú Város – 

elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezetés – vonatkozásában az egységes 
elektronikus közműnyilvántartás rendszer elkészítésére 

 
26. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására (Csillagdomb 

útépítési egyesített terv) 
 
27. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására (Pentele Baráti 

Kör támogatás) 
 
28. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Mohácsi Lovastábor 

megszervezésére benyújtott kérelmének elbírálására 
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29. Javaslat a Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő XXX. Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktábor támogatására 

 
30. Javaslat férőhelyszám bővítésére a Hétszínvirág Bölcsődében 
 
31. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2019/2020-as nevelési évben indítandó 

csoportok számának meghatározására, átszervezésre 
 
32. Javaslat óvodatej programban való részvétel jóváhagyására 
 
33. Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum intézmény-átszervezési 

javaslatának (alapító okirat módosítása) véleményezésére  
 
34. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló 
elfogadására 

 
35. Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadására 
 

36. Javaslat Dunaújváros alapellátásában nem önkormányzati tulajdonú 
kezelőegységen dolgozó fogorvosok eszközvásárlási célú támogatására 

 
37. Javaslat a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződés 

3. számú módosítására 
               

38. Javaslat a Dunaújváros, Váci Mihály u. 12. szám alatti, 451/31/C/82 hrsz.-ú 
helyiség használatba adására a Violin Nonprofit Kft. részére  

 
39. Javaslat a Dunaferr Sportegyesület kérelmének elbírálására a Gurics György 

Birkózó Centrum átalakítása III. üteme vonatkozásában 
 

40. Javaslat az “MVP-Fabó Éva uszoda” fejlesztése projektre vonatkozó előirányzat 
átcsoportosításra 

 
41. Javaslat állásfoglalás kialakítására az Energo-Hőterm Kft. tagi kölcsön kérelméről 
 
42. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2018. évi beszámolójának 

elfogadására, vezető tisztségviselő megválasztására 
 
43. Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolója 

elfogadására 
 
44. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi 

beszámolójának elfogadására, az ügyvezető munkaviszonyának 
meghosszabbítására, a könyvvizsgálója megválasztására, valamint a gazdasági 
társaság alapító okiratának módosítására 

 
45. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának elfogadására, 

valamint tisztségviselők megválasztására 
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46. Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2018. évi éves beszámolójának 
elfogadására és vezető tisztségviselő megválasztására  

 
47. Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 2018. 

évi éves beszámolójának elfogadására, valamint tisztségviselő megválasztására 
 
48. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 

közbeszerzési tervének 1. számú módosítására 
 
49. Javaslat a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukciója” 

tárgyában közbeszerzési eljárás indítására 
 
50. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukció 

tárgyában induló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység 
ellátásának biztosítására 

 
51. Javaslat „Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív 

elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – 
működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, 
karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának, és 
közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására 

 
52. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi adóztatási 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 
53. Javaslat a 2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló 

ellenőrzési jelentés elfogadására 
 
54. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és 

Lakásügyi Bizottságában történő személycserére 
       
55. Javaslat az új kézilabdacsarnok elnevezésére 
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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, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – biztosított és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

194/2019. (IV.18.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. április 18-ai nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
195/2019. (IV.18.) 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 zárt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
196/2019. (IV.18.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. április 18-ai zárt ülés 
napirendi pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat a „Dunaújváros Díszpolgára” kitüntető cím adományozására 

 
2. Javaslat a „Dunaújváros Ifjúságáért” díj adományozására 
 
3. Javaslat a pedagógus életpálya megbecsülését szolgáló díjak adományozására 
 
4. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

197/2019. (IV.18.) határozata 
a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

198/2019. (IV.18.) határozata 
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
199/2019. (IV.18.) határozata 

a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

polgármesteri határozatokról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés 
két ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az 
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót 
elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést – 
mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol 
lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
200/2019. (IV.18.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
201/2019. (IV.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei Jogú 
Város 2018. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei Jogú Város 2018. évi 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja és felkéri a polgármestert, 
hogy a döntésről értesítse a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, és a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság vezetőjét. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2019. április 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő 
(Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
202/2019. (IV.18.) határozata 

Dunaújváros településszerkezeti tervének módosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja – 299/2016. (V.19.) 
határozatával elfogadott – Dunaújváros Településszerkezeti Tervének módosítását 
azzal, hogy  
 
A) az eredeti 1.b melléklet Védelmi és korlátozási tervlap helyébe a jelen 

határozat 1. sz. mellékletét képező, a módosításokat tartalmazó egységes 
szerkezetbe foglalt tervlap kerüljön. 

 
B) a 6. fejezetben a Rendezett partszakaszok állagmegóvása alcím helyébe az 

alábbi szöveg kerüljön: 
 
„Rendezett partszakaszok állagmegóvása 
– A városi, illetve vasműi rendezett partszakasz felülvizsgálata, állagmegóvása, 

felújítása, a város területén levő további lösz magaspartok rendezése. 
– Az Alsófoki patak és a Római, valamint a Technikum városrész közötti 

meredek domboldalakra vonatkozó geotechnikai feltárás, szakvélemény 
összeállítása, állékonysági vizsgálatok elvégzése alapján azok rendezése. 

– Az Alsófoki patak és a Béke városrész közötti domboldalra vonatkozóan az 
előzővel azonos munkálatok. 

– Az eddig elkészült geotechnikai szakvéleményeket kiegészítve a szükséges 
feltárásokkal állékonysági vizsgálatok készítése a Pentelei Molnár János és a 
Rosti Pál utcák térségére és azok értékelése, javaslattétel az esetlegesen 
szükséges műszaki beavatkozásokra, korlátozásokra, a stabilitás biztosítása 
érdekében. 

– Az Öreghegy térségében fúrások, állékonysági vizsgálatok végzése, 
geotechnikai szakvélemények összeállítása az egyes megvalósuló 
létesítményekre.” 

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

          a vagyonkezelési osztály vezetője 
          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő: 2026. május 19. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó 
Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Pintér Attila) – megalkotta a 15/2019. (IV.18.) önkormányzati rendeletet. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
203/2019. (IV.18.) határozata 

Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban 
beérkezett vélemények elfogadásáról (kiemelt beruházások és környékük) 

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

figyelembe veszi a kiemelt beruházások és környékük 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 hatáskörben eljáró Székesfehérvári Járási Hivatal 
3.  Fejér Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró  

Székesfehérvári Járási Hivatala 
4.  Fejér Megyei Kormányhivatal népegészségügyi hatáskörben eljáró 

Székesfehérvári Járási Hivatala 
5.  Fejér Megyei Kormányhivatal, közlekedési hatáskörben eljáró 

Székesfehérvári Járási Hivatala 
6.  Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
7.  Az ingatlanügyi hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal 
8.  Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
9.  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  
10.  Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály 
11.  Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 

Főosztály 
12.  Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály 

 
Nem adott véleményt: 
 

 Veszprém Megyei Kormányhivatal, Bányászati Osztály 
 ITM Vasúti Hatósági Főosztály 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a kiemelt 
beruházások és környékük településrendezési eszközök módosításával 
kapcsolatos a Korm. rend. 29/A §-a szerinti partnerségi egyeztetés során 
érdemi észrevétel nem érkezett és a partnerségi egyeztetést lezártnak tekinti. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 
1-2. pontban foglaltak figyelembe vételével elkészített Dunaújváros 
településrendezési eszközeinek módosítását 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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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

204/2019. (IV.18.) határozata 
Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan 

készítendő környezeti vizsgálat elkészítésével kapcsolatban 
(kiemelt beruházások és környékük) 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros 

településrendezési eszközeinek kiemelt beruházások és környékük 
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 utasítja a polgármestert, hogy a 

városi főépítész közreműködésével az 13. 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. május 31. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

205/2019. (IV.18.) határozata 
Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról 

a 0174, 0172/19, 0173/1 és a 0173/2 hrsz-ú ingatlanokon 
(Hamburger Hungária Kft.-től délre eső terület) 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy 

Dunaújváros 0174, 0172/19, 0173/1 és a 0173/2 hrsz-ú ingatlanjai belterületbe 
kerüljenek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a 

településrendezési eszközök úgy módosuljanak, hogy a 0174, 0172/19, és a 
0173/2 hrsz-ú ingatlanok ipari területre, Gip építési övezetbe kerüljenek.  

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

gondoskodjon a Dunaújváros településrendezési eszközeinek 1. és 2. pontban 
foglaltaknak megfelelő módosításának elkészíttetéséről.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való 
                közreműködésért: 

                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a tervezés elindítására: 2019. június 30. 

              - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 
                egyeztetési eljárást követő közgyűlés 

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

helyi építési szabályzat és a településrendezési eszközök 1. és 2. pont szerinti 
módosításának költségeinek fedezetére szerződést kössön - az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően - a 
költségviselővel és a tervezővel. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. június 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Besztercei Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

206/2019. (IV.18.) határozata 
a településkép védelmi rendelettel kapcsolatos településrendezési eszközök 

módosítása során beérkezett véleményekkel kapcsolatos döntés átruházására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a településkép védelmi rendelet 
módosítással kapcsolatos településrendezési eszközök módosítása során 
beérkezett vélemények elfogadásával vagy el nem fogadásával kapcsolatos 
döntést átruházza a polgármesterre. 

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

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

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

beérkezett véleményekkel kapcsolatos döntését az állami főépítész részére 
küldje meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2019. május 31. 



22 

 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

207/2019. (IV.18.) határozata 
Baracs településfejlesztési koncepció tervezetének véleményezéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Baracs településfejlesztési 

koncepciójának egyeztetési anyagát támogatja és az egyeztetési folyamatban 
továbbra is részt kíván venni. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 

határozat közlésére Baracs polgármesterével. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
            a polgármester 

                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 

Határidő: 2019. április 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
208/2019. (IV.18.) határozata 

a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP 
közfeladat ellátási szerződés alapján átadott 2018. évi ellentételezés 

elszámolásának jóváhagyásáról és a 2019. évi keretösszeg megállapításáról 
 

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Vasmű u. 41. Irodaház 
Kft.-vel 2016. szeptember 1-jén megkötött, 2017. szeptember 12-én, 2017. 
november 21-én, 2018. május 9-én, illetve 2018. december 4-én módosított, a 
Modern Városok Programhoz, illetve a Területfejlesztési Operatív Programhoz 
kapcsolódó közfeladat ellátási szerződésben rögzített feladatok ellátása 
ellentételezésére átadott pénzösszegről történő, 2018. évre vonatkozó 
elszámolását. 

 
2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. pontjában 

megjelölt közfeladat ellátási szerződésben rögzített feladatok ellátása 2019. évi 
ellentételezésére 48.000.000,- Ft keretösszeget határoz meg a 2019. évi 
munkaterv alapján, valamint ennek értelmében hozzájárul a szerződés 6. 
pontjának módosításához a határozat mellékletét képező szerződés szerint, a 
2018. évi elszámolásban meghatározott 42.983.575,- Ft (37.963.703,- Ft 
kompenzációs egyenleg + 5.019.872,- Ft bevétel) túlkompenzációs egyenleg 
figyelembe vételével. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése egyben 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező közfeladat 
ellátási szerződés VI. módosítását írja alá. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért: 
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  

Határidő: a szerződésmódosítás aláírására: 2019. május 6. 
 
3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. pontjában 

meghatározott keretösszegre Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2019. évi költségvetése 5. melléklet 23.5. Modern Városok Program/ 5. Egyéb 
kiadások során bruttó 48.000.000,- Ft-ot biztosít. Az előirányzat összege 
120.000.000,- Ft, így az ellentételezési igénnyel nem érintett, fennmaradó 
bruttó 72.000.000,- Ft átvezethető Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetése 5. melléklet 5.b. melléklet 24. 
Felhalmozási tartalékok/24.1 Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész tartalék 
sorra. 

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

határozat 2. pontjában meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetés 
módosításakor vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételével, valamint a tartalék sorra történő átvezetéssel 
kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
                - a költségvetés módosításban való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
               - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
            a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: - a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

          - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2019. május 17. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő 
(Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

209/2019. (IV.18.) határozata 
a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése” projekt 
kapcsán a projekt előkészítő tanulmány (PET) elkészítésére a Vasmű u. 41. 

Irodaház Kft.-vel kötött vállalkozói szerződés megszüntetéséről és 
az 554/2018. (X.18.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „TOP-6.3.3-16 „Városi 
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című projekt megvalósításához 
szükséges projekt előkészítő tanulmány elkészítéséhez forrás biztosításáról” 
szóló 554/2018. (X.18.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban megjelölt pályázati 

konstrukcióra benyújtott TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás 
csapadékvíz elvezetése” projekt kapcsán a projekt előkészítő tanulmány (PET) 
elkészítése tárgyban a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel 2018. december 11-én 
kötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 
hozzájárul, s egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező megszüntető megállapodás aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a szerződés megszüntetésére: 2018. május 6. 
                - a határozat közlésére: 2019. április 30. 
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Gombos István polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, halogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Pintér Attila) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
210/2019. (IV.18.) határozata 

a Római városrészben parkolók egyesített engedélyezési és 
kiviteli tervének elkészítéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 

Dunaújvárosban, a Római városrészben parkolók (a Római városrészről készült 
tanulmányterv P3, P4, P6, P7, P22, P26, parkolója) egyesített engedélyezési és 
kiviteli tervét bruttó 9.938.703,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

kötelezettségvállalás fedezetét bruttó 9.938.703,- Ft összegben a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 7.a melléklet 2. Városüzemeltetés cím alatti 2.16. 
„Római városrészbe parkolók tervezése” során biztosítja. 

 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést a DVG 
Zrt-vel írja alá. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. május 4. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

211/2019. (IV.18.) határozata 
a Liszt Ferenc kertben új parkolóhelyek közterület alakítási tervének 

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

kertben kialakítható új parkolóhelyek közterület alakítási tervét bruttó 
1.111.250,- Ft összegért a DVG Zrt-től megrendeli. 

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

Liszt Ferenc kertben kialakítható új parkolóhelyek közterület alakítási tervének 
elkészítése feladatra a fedezetet bruttó 1.111.250,-Ft összegben Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 5.b. mellékletének „Nem nevesített városüzemeltetési 
és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést a DVG 
Zrt-vel írja alá. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. május 6. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
212/2019. (IV.18.) határozata 

a Vasmű út 53-57. előtt parkolók kivitelezésére vonatkozó 
vállalkozási szerződés megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Vasmű út 53-

57. előtt parkolóhelyek kivitelezési munkáit bruttó 17.488.795,- Ft összegért a 
DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet 5/b mellékletének „Nem nevesített 
városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról 
átcsoportosítással biztosítja. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a jegyző 
              - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

213/2019. (IV.18.) határozata 
Dunaújváros, Széchenyi I. közben parkoló (P4) kialakítási munkálatára 

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

Széchenyi I. közben parkoló (P4) kialakítási munkáját bruttó 11.993.227,- Ft 
összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

Dunaújváros, Széchenyi I. közben parkoló (P4) kialakítási munkája fedezetét 
bruttó 11.993.227,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 5.b. mellékletében „24.2. Nem nevesített városüzemeltetési és 
városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással 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. április 30. 

 
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. április 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

214/2019. (IV.18.) határozata 
az Október 23. tér 10-13. épület keleti oldalán elhelyezkedő járdaszakaszok 

burkolat felújítási munkáinak támogatásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dózsa Lakásfenntartó 
Szövetkezet (székhely: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 6., 
képviseli: Gebei Bálint ügyvezető igazgató) részére bruttó 6.000.000,- Ft 
egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt a Dunaújváros, Október 23. tér 
10-13. épülettömb keleti oldalán elhelyezkedő járdaszakaszok burkolat felújítási 
munkáinak elvégzésére. 

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

kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet 5/b mellékletének „Nem nevesített 
városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról 
átcsoportosítással biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Dózsa Lakásfenntartó Szövetkezettel az 1. pontban jóváhagyott 
céltámogatási szerződést írja alá, valamint intézkedjen a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről a szerződés aláírásától számított 15 napon belül. 

 
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. május 10. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

215/2019. (IV.18.) határozata 
Dunaújváros területén járda felújítási és útbaigazító táblák 

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

területén járda felújítási és útbaigazító táblák kihelyezési munkáit (Balogh Á. u. 
2–6. szám mögötti kijárt felület zúzottkövezése, Balogh Á. u. 28–24. számmal 
szembeni aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, Dunaújváros 
közigazgatási területén „Bartók Kamaraszínház” feliratú útbaigazító táblák 
kihelyezése, Építők útja 4-10. közötti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő 
burkolattal, Köztársaság u. 12–8. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő 
burkolattal, Martinovics I. u. 27–35. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő 
burkolattal) bruttó 37.537.105,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

Balogh Á. u. 2–6. szám mögötti kijárt felület zúzottkövezése fedezetét bruttó 
6.200.615,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. 
(II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 5.b. mellékletében 
„24.2. Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” 
szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Balogh Á. u. 28–24. számmal szembeni aszfalt burkolatú járda felújítása térkő 
burkolattal fedezetét bruttó 4.822.552,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 5.b. mellékletében „24.2. Nem nevesített városüzemeltetési és 
városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Dunaújváros közigazgatási területén „Bartók Kamaraszínház” feliratú 
útbaigazító táblák kihelyezése fedezetét bruttó 1.719.039,- Ft összegben 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.a. mellékletében a „1. 
Városfejlesztés és -rendezés” alcím alatt szereplő „1.1. Bartók Kamaraszínház 
útbaigazító tábláinak kihelyezése” sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 

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

Építők útja 4-10. közötti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal 
fedezetét bruttó 4.606.150,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
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Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 5.b. mellékletében „24.2. Nem nevesített városüzemeltetési és 
városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Köztársaság u. 12–8. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal 
fedezetét bruttó 13.443.976,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 5.b. mellékletében „24.2. Nem nevesített városüzemeltetési és 
városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Martinovics I. u. 27–35. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal 
fedezetét bruttó 6.744.773,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.b. mellékletében a „2. Városfejlesztés- és rendezés” alcím alatt 
szereplő „1.5. Buszöblök felújítása” szakfeladat soráról átcsoportosítással 
biztosítja. 

 
8.  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. április 30. 

 
9.  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. április 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Pintér Attila) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

216/2019. (IV.18.) határozata 
Dunaújváros területén új gyalogos-átkelőhelyek tervezéséről 

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

területén tervezett új gyalogos-átkelőhelyek terveit (Martinovics utca 18. előtt, 
az Október 23. tér 9-10., valamint a 7-10. között és a Latinovits és Köztársaság 
út kereszteződésében 2 db gyalogos-átkelőhely) és az engedélyezési eljárások 
lefolytatását bruttó 3.079.750,- Ft összegért a DVG Zrt-től megrendeli. 

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

Martinovics utca 18. előtt gyalogos-átkelőhely egyesített tervének elkészítése 
és az engedélyezési eljárások lefolytatása feladatra a fedezetet bruttó 825.500,- 
Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: a Rendelet) 7.a. mellékletének 2/2.6. 
„Gyalogátkelőhelyek tervezése” szakfeladat során biztosítja. 

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

Október 23. tér 9-10., valamint a 7-10. közötti szakaszokon gyalogos-
átkelőhelyek egyesített tervének elkészítése és az engedélyezési eljárások 
lefolytatása feladatra a fedezetet bruttó 1.111.250,- Ft összegben a Rendelet 
7.a. mellékletének 2/2.6. „Gyalogátkelőhelyek tervezése” szakfeladat során 
biztosítja. 

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

Latinovits utca és Köztársaság út kereszteződésében 2 db gyalogos-átkelőhely 
egyesített tervének elkészítése és az engedélyezési eljárások lefolytatása 
feladatra a fedezetet bruttó 1.143.000,- Ft összegben a Rendelet 5.b. 
mellékletében „Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” 
szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést a DVG 
Zrt-vel írja alá. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. május 6. 
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6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 4. 
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
217/2019. (IV.18.) határozata 

Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely 
üzemeltetési munkáira 

 
1.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 5. számú mellékletét 

képező üzemeltetési szerződést, bruttó 18.173.700,- Ft összegben megköti a 
DHHF Kft.-vel. 

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

hogy a DHHF Kft.-vel az 1. pontban jóváhagyott üzemeltetési szerződést írja 
alá. 

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

Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely üzemeltetési munkáinak 
fedezetét bruttó 18.173.700,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetése 5. melléklet „Városüzemeltetés, 
dologi kiadások” sorában jóváhagyott összeg biztosítja. 

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

Határidő: 2019. április 23. 
 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. 

pontban foglalt kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendőket végezze el. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a jegyző 

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

     Határidő:  2019. április 23. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), nem szavazott 2 fő 
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Lőrinczi Konrád képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez még 
plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 12 igen szavazat, 
nem szavazott 1 fő, távol lévő 2 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
218/2019. (IV.18.) határozata  

a DMJV Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri Telepének 
korszerűsítésére, felújítására 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt. bruttó 5.869.859,- Ft 

összegű árajánlatát a DMJV Önkormányzat gyepmesteri telepének korszerűsítésére és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező vállalkozási 
szerződést a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel írja alá. 

  
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2019. április 26. 

                          - a szerződés aláírására: 2019. április 30. 
 
2.  A gyepmesteri telep korszerűsítéshez szükséges bruttó 5.869.859,- Ft vállalkozási díjat 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019 (II.15.) önkormányzati rendelet 7.b. 
melléklet 2. „Városfejlesztés és rendezés” alcím alatt létrehozott 1.2 „Gyepmesteri 
telep felújítása soron bruttó 4.000.000,- Ft rendelkezésre áll, a fennmaradó bruttó 
1.869.859,- Ft összeget a 7.a. melléklet Városüzemeltetési feladatok alcím alatt 2.3 
„Játszótéri eszközök cseréje” elnevezésű sorról átcsoportosítás útján biztosítja. 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

219/2019. (IV.18.) határozata 
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási munkáiról 

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

önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási munkáit bruttó 44.568.840,- Ft 
összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti. 

   
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros 

Megyei Jogú Város 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 
„Pentele Klubház felújítása” elnevezésű új sorra  (34.936.368,- Ft), Szabadság 
út 30. alatti klubhelyiség felújítása elnevezésű új sorra (2.005.792,- Ft), Jókai u. 
19. alatti ingatlan felújítása elnevezésű új sorra (718.321,- Ft) és az „Óvoda 
felújítása” elnevezésű sorra (6.908.359,- 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. május 15. 
 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontbanszereplő 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. május 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

220/2019. (IV.18.) határozata 
az ELENA  projektben megkötött Konzorciumi szerződés 

2. sz. módosításának elfogadásáról  
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az 
ELENA pályázat megvalósítására a 2016. október 20-án aláírt konzorciumi 
megállapodás 2.sz. módosítását, valamint a határozati javaslat mellékletének 
tartalmát és felhatalmazza a Polgármestert a konzorciumi megállapodás 2.sz. 
módosításának aláírására, egyúttal felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozatban való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
Határidő: a megállapodás aláírására: 2019. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

221/2019. (IV.18.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város a Felső-foki patak 0+027-0+502 km 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város a Felső-foki patak medrének 0+027-0+502 km 
szakaszának medertisztítási  munkálatait, bruttó 1.671.405,- Ft összegben. 

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

Önkormányzata 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 6/2019. 
(II.15.) szóló rendelet 5. melléklet 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás 3. dologi 
kiadások feladatsoron biztosított. 

 

3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 
1. pont figyelembevételével előkészített, a Dunaújvárosi Vízi Társulattal a 
Felső-foki patak medrének 0+027-0+502 km szakaszának medertisztítási 
munkálataira irányuló vállalkozási szerződés aláírására, továbbá, hogy jelen 
határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről 
és a folyamatos pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. május 10. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

222/2019. (IV.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására 

vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosításáról 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a térségi vízgazdálkodási 

feladatok egységesés biztonságos ellátása érdekében – a határozat mellékletét 
képező – megállapodást, és üzemeltetési szerződést köt a Dunaújvárosi 
Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal 2019. július 01. – 
2020. június 30. tartó időszakra, mely feladathoz 3.973.200,- Ft/év 
hozzájárulást biztosít. 

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

hogy a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi 
Társulattal 2019. július 01. – 2020. június 30. tartó időszakra a megállapodást 
és az üzemeltetési szerződést aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. május 10. 

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. (II.15.) rendelet 5. 
melléklet/ 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás/3. dologi kiadások előirányzat 
során fedezetet biztosít, egyben utasítja a jegyzőt, hogy a 2020. évi költség 
fedezetét a 2020. évi költségvetés tervezése során biztosítsa. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2020. évi költségvetés tervezése során 
vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a jegyző 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezése 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
223/2019. (IV.18.) határozata 

a gazdasági szereplők kiválasztására Dunaújváros Megyei Jogú Város - elválasztott 
rendszerű csapadékvíz elvezetés - vonatkozásában az egységes elektronikus 

közműnyilvántartás rendszer elkészítésére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az egységes közműnyilvántartásra 

vonatkozó tervek elkészítésére az alábbi három gazdasági szereplőt kéri fel ajánlat 
megtételére a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt 
tartalommal. 

 
a) Név: GEODÉZIA Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft. 
Cím: 7100 Szekszárd, Keselyűsi u.9. 
Adószám:10477889-2-17 
Cégjegyzékszám: 17 09 001104 
e-mail: info@geodeziakft.hu 
 
b) Név: ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt. 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Óvoda u.2. 
Adószám:11455796-2-07 
Cégjegyzékszám: 07-10-001201 
e-mail: levelek@albageotrade.hu 
   
c) Név: PANNON GEODÉZIA Földmérési és Térképészeti Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
Cím: 8200 Veszprém, Victor H.u.2. 
Adószám: 11337487-2-19 
Cégjegyzékszám: 19 09 502496  
e-mail: kozpont@vp.pannongeodezia.hu 

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

megrendelésre, mint kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2019. évi költségvetése 5. melléklet 3. Vízgazdálkodás és 
Vízkárelhárítás cím alatti 3. „ Dologi kiadások” soron tervezetten  bruttó 16.510.000 
forint értékben fedezetet biztosít. 

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

ajánlattételi felhívásokat küldje meg az 1. pontban megjelölt gazdasági szereplők 
részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2019. április 26. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 3 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 7 fő (Gombos István, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), nem 
szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila) – nem fogadta elí és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
224/2019. (IV.18.) határozata 

Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalásáról 
(Csillagdomb útépítési egyesített terv) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadta el Tóth Kálmán képviselő 
indítványát, mely szerint a közgyűlés kérje fel a DVG Zrt.-t Dunaújváros területén az 
ún. Csillagdomb (Baracsi út - Toldi köz - Szent György út - Szilágyi Erzsébet út – 
Gőzmalom utca által határolt terület) útépítési egyesített tervének elkészítésére és a 
kivitelezésre vonatkozó árajánlat elkészítésére és benyújtására. 
 
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 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
225/2019. (IV.18.) határozata 

Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalásáról 
(Pentele Baráti Kör támogatása) 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával 500.000,- Ft 

összeggel támogatja a Pentele Baráti Kört a a „Régi dunapentelei történetek” 
III. kötetének kiadásában. 

 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt 
kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete 5.a. melléklet „Kulturális és 
egyéb civil szervezetek pályázható kerete” előirányzat terhére biztosítja. 

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

Pentele Baráti Körrel megkötendő támogatási szerződés aláírására az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a jogi és közgyűlési osztály vezetője 
Határidő:  a támogatási szerződés aláírására: 2019. június 21. 

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

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

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

    - a költségvetés módosításáért: 
      a jegyző 
    - a költségvetés módosításában 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 a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
226/2019. (IV.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Mohácsi Lovastábor megszervezésére 
benyújtott kérelmének elbírálásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Tankerületi 

Központ (2400 Dunaújváros, Kallós Dezső u. 1/C.) részére dunaújvárosi, 
szociális szempontból rászoruló gyermekek táboroztatásának költségeihez 
egyszeri 5.986.523,-, azaz ötmillió-kilencszáznyolcvanhatezer-
ötszázhuszonhárom forint támogatást nyújt az alábbiak szerint: 

 
                       Táboroztatási költség:       4.935.000,- forint 
                       Útiköltség:             761.238,- forint 

  Pedagógusok megbízási díja:   290.285,- forint 
 
2.  Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. a melléklete 9. 13. során 
fedezetet biztosít oly módon, hogy 486.623,- azaz négyszáznyolcvanhatezer-
hatszázhuszonhárom forintot a rendelet 5.a melléklet 9.6 (Fejér Megyei 
Diáknapok) soráról átcsoportosít. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal az 
előkészített céltámogatási szerződést írja alá, továbbá jelen határozat alapján 
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi 
teljesítésről a szerződés aláírásától számított 15 napon belül. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a humán szolgáltatási osztály osztályvezetője  
                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére:  2019. május 2. 

      - a szerződés aláírására: 2019. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
227/2019. (IV.18.) határozata 

a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő  
„XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor” támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése – Tárnok Mária 

kuratóriumi elnök kérésére – a XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 
Diáktábor költségeihez a 2019. évben egyszeri 400.000 Ft, azaz négyszázezer 
forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Kisebbségekért – Pro Minoritate 
Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa u. 6.) részre. 

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

szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete 5.a mellékletének 9.11 „Pro 
Minoritate Alapítvány – Bálványos” nevű előirányzat soráról biztosít fedezetet.  

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert, hogy jelen határozat alapján a Kisebbségekért – Pro Minoritate 
Alapítvánnyal kötendő kötelezettségvállalást írja alá, és a nyilvántartásba 
vételéről gondoskodjon.  

 
Felelős: - az aláírásért és rögzítésért:  
               a polgármester 
             - a kötelezettségvállalás előkészítésében való közreműködésért: 
               a humán szolgáltatási osztályvezető 
Határidő: 2019. május 31. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert, hogy jelen határozatnak a Kisebbségekért – Pro Minoritate 
Alapítvány részére történő megküldésről gondoskodjon.  

 
Felelős: - a határozat megküldéséért:  
               a polgármester 
             - a határozat megküldésében való közreműködésért: 
               a humán szolgáltatási osztályvezető 
Határidő: 2019. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

228/2019. (IV.18.) határozata 
a Hétszínvirág Bölcsőde férőhelyszámának emeléséről  

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény telephelyeként működő Hétszínvirág Bölcsőde 
férőhelyszámát 32-ről 40-re emeli 2019. szeptember 1. napjától, így a 
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény bölcsődei férőhelyszámát 
összesen 384 férőhelyben határozza meg. A feladatellátást a Bölcsődék 
Igazgatósága Dunaújváros intézmény továbbra is 5 tagintézményében 
biztosítja. A tagintézmények férőhely és csoportszámát, valamint az egy 
csoportban gondozott gyermekek számát az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Bölcsőde neve Telephely címe 
Csoportok 
száma (db) 

Férőhely  
(fő) 

1 csoportban 
gondozott 

gyermekek száma 
(fő) 

Zengő-Bongó 
Bölcsőde 

Bolyai u. 2. 6 78 12-14 

Napraforgó Bölcsőde Kossuth L. u. 7/B. 5 66 12-14 

Liszt F. Kerti 
Bölcsőde 

Liszt F. kert 18. 5 66 12-14 

Hétszínvirág 
Bölcsőde 

Barátság u. 1. 4 40 10 

Makk Marci Bölcsőde Március 15. tér 11. 10 134 12-14 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban hozott döntésnek megfelelően kezdeményezze a 
Hétszínvirág Bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatai 
módosítását. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2019. április 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hétszínvirág Bölcsőde 

férőhelyszámának 1. pontban foglalt emeléséhez – bútorok, eszközök 
vásárlására – a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2019. évi 
finanszírozását megemeli 900.338.- Ft összeggel, melynek fedezete 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 
5b. melléklet 23.6. Intézményi tartalék sora.  

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

pontban foglalt döntést a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor vegye figyelembe  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                időpontja 

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

határozatot a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatójának 
küldje meg. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

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

Határidő: 2019. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
229/2019. (IV.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Óvodában a 2019/2020-as nevelési évben 
indítandó csoportok számának meghatározásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019/2020-as nevelési évben a 

Dunaújvárosi Óvoda 12 tagintézményében 58 csoport működését 
finanszírozza, egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a Kincskereső Tagóvodában 2 
csoport működjön és a tornaszobát az Óvoda visszaállítsa. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
Határidő: a határozat végrehajtására: 2019. augusztus 30. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője részére. 
 

Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 

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

Határidő: a határozat közlésére: 2019. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

230/2019. (IV.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Óvodában 2 fő gyógypedagógiai asszisztens álláshely  

engedélyezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019/20-s nevelési évben a 
Dunaújvárosi Óvoda szakmai létszámát az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
2 fő óvodapedagógus álláshelyet megszüntet 2019. szeptember 1. 
napjától, 
1 fő dajka álláshelyet megszüntet 2019. szeptember 1. napjától, 
2 fő gyógypedagógiai asszisztens álláshelyet létesít 2019. szeptember 1. 
napjától.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019/2020-as nevelési évre a 

fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvodában (2400 Dunaújváros, Lilla köz 1.) 
 

az óvodapedagógus munkakört:             124,5 fő, 
a dajka munkakört:        60 fő, 
a pedagógiai munkát segítő munkakört:        22,5 fő, 
a technikai dolgozó munkakört:      29,5 fő 

 
Mindösszesen:               236,5 fő létszámban állapítja meg. 

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

feladat  végrehajtása vonatkozásában a Dunaújvárosi Óvoda intézmény 2019. 
évi költségvetésében az intézményfinanszírozás összegét az alábbiak szerint 
módosítja: 
A személyi juttatások előirányzatát 1.296.790,- forinttal, a járulék előirányzatát 
314.130,- forinttal csökkenti.  
 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
              - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
               - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                 közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                 időpontja 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Óvoda 
vezetőjét, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntésnek megfelelően módosítsa az 
intézmény dokumentumait. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
               a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 
Határidő: 2019. szeptember 2. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda vezetője részére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2019. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

231/2019. (IV.18.) határozata 

óvodatej programban való részévétel jóváhagyásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy az Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV.26.) 
FM rendelet alapján az óvodatej programban való részvételt támogatja és a 
program támogatására kiírandó ajánlattételi felhívást jóváhagyja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat 

1. pontjában jóváhagyott ajánlattételi felhívásra beérkező pályázatok 
tekintetében felhatalmazza a polgármestert azok elbírálására, valamint a 
kiválasztott szállító esetében az 1. pontban megjelölt rendelet 3. melléklet 
szerinti szállítási szerződés megkötésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester  

     - határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2019. május 10. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

232/2019. (IV.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 

alapító okirata módosításának véleményezéséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Dunaújvárosi 
Szakképzési Centrum alapító okiratának módosításával a jelen határozat 
mellékletét képező javaslat szerinti tartalommal. 

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

közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2019. április 26. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

233/2019. (IV.18.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
értékelés, beszámoló elfogadásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Önkormányzat 2018. 

évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló, 
a határozat mellékletét képező beszámolót. Megállapítja, hogy az 
Önkormányzat az SZMSZ-ében, az érintett osztályok a polgármesteri hivatal 
SZMSZ-ében, az önkormányzat intézményei pedig az alapító okiratukban 
foglaltak szerint gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataiknak eleget tettek. 

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

átfogó értékelés megtárgyalásáról és elfogadásáról tájékoztassa a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályát a határozat és annak 
melléklete megküldésével. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2019. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
234/2019. (IV.18.) határozata 

a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló  
beszámoló elfogadásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fészek Gyermekvédő 

Egyesülettel (Érd, Karolina u. 3.) 2018. évben végzett munkájáról szóló szakmai 
beszámolóját megismerte és elfogadja. 

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

határozatot küldje meg a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatójának. 
 

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

Határidő:  a határozat közlésére: 2019. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
235/2019. (IV.18.) határozata 

Dunaújváros alapellátásában nem önkormányzati tulajdonú kezelőegységen 
dolgozó fogorvosok eszközvásárlási célú támogatására 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros alapellátásában 

dolgozó hat fogorvos részére – 9. sz. körzet (dr. Andorfalvi Éva), 10. sz. körzet 
(dr. Kosztándi-Molnár Arnold), 12. sz. körzet (dr. Baburin Alexandr), 14. sz. 
körzet (dr. Krizsán Gábor), 16. sz. körzet (dr. Adusz Mária), 17. sz. körzet (dr. 
Lukács Ildikó) – egyszeri 500.000,- Ft, mindösszesen 3.000.000,-Ft 
finanszírozás kiegészítést biztosít a 2017/852 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet előírásainak való megfelelés érdekében. 

 
      Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester 
                       - végrehajtásban való közreműködésért: humán szolgáltatási 
                         osztályvezető 
                       - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: 2019. június 5. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban részletezett 

3.000.000,- Ft összeg fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 11. Egészségügyi 
alcím Dologi kiadások soron rendelkezésre áll. 

 
      Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester 
                       - végrehajtásban való közreműködésért: 
                         humán szolgáltatási osztályvezető 
                       - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: 2019. június 5. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

feladat-ellátási szerződést kiegészítő megállapodások aláírására, valamint a 
kötelezettség-vállalások teljesítésére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 

                         - végrehajtásban való közreműködésért: 
                           humán szolgáltatási osztályvezető 
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Határidő: - a határozat végrehajtására: folyamatos 
      - a szerződéskötésre: 2019. május 30. 
                          - a kötelezettségvállalás teljesítésére: 2019. június 5. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 

határozat közlésére. 
 

Felelős :  - a határozat közléséért: 
                   a polgármester 

                - végrehajtásban való közreműködésért: 
                            humán szolgáltatási osztályvezető  

Határidő:   2019. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
236/2019. (IV.18.) határozata 

a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvánnyal kötött 
támogatási szerződés módosításáról 

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

122/2016. (III.17.) határozata alapján a Dunaújvárosiak Életéért” 
Közalapítvánnyal 2016. március 31-én - Pecsét István gyógykezelésének 
segítése érdekében - megkötött visszatérítendő támogatás nyújtására 
vonatkozó „Támogatási szerződés” módosításához. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése rögzíti, hogy az 1. pont szerinti 

szerződés módosítása kizárólag a 2.000.000,- forint támogatás visszafizetési 
kötelezettségét érinti. A Közgyűlés a támogatás visszafizetésének 
kötelezettségétől eltekint, a támogatási szerződés vissza nem térítendővé 
módosításához hozzájárul.    

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pont szerinti 

szerződésmódosításból fakadó bevételkiesés forrásaként a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 5.b mellékletének 
23.1 „Bevételi kockázati tartalék” sorát határozza meg, egyben utasítja a 
jegyzőt, hogy a jelen rendelkezésben foglaltakat a költségvetési rendelet soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 
 
Felelős: - az előkészítésért:  
                a jegyző 
              - az előkészítésben való közreműködésért:   
                a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetés módosításának időpontja 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a humán ügyekért felelős 

alpolgármestert, hogy a határozat mellékletét képező „Támogatási szerződés” 
3. számú módosítását írja alá.  

 
Felelős:   - a megállapodás aláírásáért és a határozat közléséért:  
                  a humán ügyekért felelős alpolgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:   
                  a humán szolgáltatási osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2019. április 25. 
                - a megállapodás aláírására: a szerződés aláírásához szükséges 
                  feltételek teljesítését követően haladéktalanul 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

237/2019. (IV.18.) határozata  
 a Dunaújváros, Váci Mihály u. 12. szám alatti, 451/31/C/82 hrsz.-ú helyiség 

használatba adásáról a Violin Nonprofit Kft. részére 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező dunaújvárosi, Váci Mihály u. 
12. szám alatt található, 451/31/C/82 hrsz.-ú, orvosi rendelő megnevezésű 
ingatlanából, mindösszesen 116 m² nagyságú területet haszonkölcsönbe ad a 
Violin Nonprofit Kft. (képv: Puskás András ügyvezető) részére 2019. július 1. 
napjától 2024. június 30. napjáig, 5 év határozott időre azzal, hogy a Violin 
Nonprofit Kft. tudomásul veszi, hogy Láng Csaba az ingatlanból 3 m² nagyságú 
területet bérel, így a bérlet időtartama alatt a rezsi költségeket közösen, 
arányosan viseli a bérlővel. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a bérleti 

díj összege  2.302.600,- Ft/év, azaz kétmillió-háromszázkétezerhatszáz forint/év 
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 
egyezően. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződés aláírására.  
 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                          megküldést követő 8 napon belül 
      - a haszonkölcsön 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 a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 4 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Izsák Máté, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
238/2019. (IV.18.) határozata 

a Dunaferr Sportegyesület kérelmének elbírálására a Gurics György Birkózó 
Centrum átalakítása III. üteme vonatkozásában 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy nem támogatja a 
Dunaferr Sportegyesület kérelmét, nem kíván pályázatot benyújtani a Gurics György 
Birkózó Centrum (Dunaújváros, Március 15. tér 5.) átalakítása vonatkozásában a 
Magyar Birkózó Szövetséghez, a pályázat vonatkozásában a kedvezményezetti 
státuszt nem adja át a Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány részére és Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata semmilyen formában nem kíván részt venni a 
Gurics György Birkózó Centrum átalakítása III. üteme beruházása megvalósításában. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

        a polgármester 
 - a végrehajtásban való közreműködésért:  
        a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
        követő 8 napon belül  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
239/2019. (IV.18.) határozata 

az „MVP- Fabó Éva uszoda” fejlesztése projektre vonatkozó előirányzat 
átcsoportosításról 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2019. 

évi költségvetési rendeletben rögzítésre kerüljön, hogy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának költségvetési és pénzügyi osztálya 
átcsoportosítást végezzen az 5. b melléklet 24.3. elnevezésű előirányzatról 
összesen 1.129.993.000 Ft értékben a 7.a melléklet 22.5.4. előirányzatra a 
következők szerint: 

 

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

határozati javaslat 1.) pontjában részletezett előirányzat átcsoportosítást 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési 
rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetési rendelet módosításáért:  
                a jegyző  
      - a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása  

KÓD ELŐIRÁNYZATRÓL ELŐIRÁNYZATRA ROVATRA ÖSSZEG

5163019 5.b/24.3. 7.a/22.5.4.

K342- Market ing

K67- Beruházási célú ÁFA

ÖSSZESEN

K336- Egyéb szakmai 
szolgáltatások 13 253 000 Ft

12 888 000 Ft

K351- Működési célú 
előzetesen felszámítot t ÁFA 7 059 000 Ft

K62- Ingatlanok beszerzése, 
létesítése 867 869 000 Ft

228 924 000 Ft

1 129 993 000 Ft
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), 
nem szavazott 4 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 
2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
240/2019.(IV.18.) határozata  

CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosításáról az Energo-Hőterm Kft. részére 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Energo-Hőterm 
Beruházó, Működtető Kft. (továbbiakban: Energo-Hőterm Kft.) (az 
önkormányzat és az Energott Kft. a társaságnak 50%-50% -ban tulajdonosa) 
CO2 kvóta vásárlása tárgyban írt tájékoztató levelét, mely szerint a 2019. évi 
21.909 t kvótamennyiség megvásárlásához szükséges közel 151 millió forint 
fedezettel nem rendelkezik, így kéri a tulajdonosokat az üzletrész arányuknak 
megfelelő finanszírozásra.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír az alábbiakról: 

- DMJV Közgyűlése nem fogadta el az Energo-Hőterm Kft. 2017. évi 
beszámolóját DMJV Közgyűlésének 336/2018.(V.31.) határozatában 
foglaltakra figyelemmel; 

-  az Energo-Hőterm Kft.-nek Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal felé 31.614.407,- Ft összegű lejárt esedékességű adótartozása van, 
mely hátralék összegére a dunaújvárosi 322/3/A hrsz. alatt nyilvántartott 
ingatlanra jelzálogjog került bejegyzésre; 

-  az önkormányzat a 2018. évi 20.245 CO2 kvótamennyiség megvásárlásához 
43.555.999,- Ft forrást biztosított tagi kölcsön jogcímén az Energo-Hőterm 
Kft.-nek, mely tagi kölcsön és az ügyleti kamat összegét egy összegben 
2019. szeptember 30. napjáig köteles visszafizetni a társaság; 

-  amennyiben az 1. pontban hivatkozott kvóta vásárlás pénzügyi teljesítése 
nem történik meg, úgy a hatóság több mint 100 euró/tonna bírság 
megfizetésére kötelezi a társaságot, mely a törzstőke több mint 50%-a, 
megfizetésére a társaság nem képes, végelszámolási/felszámolási 
eljárásban kerülhet sor a kiegyenlítésre, melynek következménye lehet, hogy 
a város hőellátása is veszélybe kerül. 

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

Energo-Hőterm Kft.-nek önkormányzati részről 75 millió forint forrásra lenne 
szüksége, azonban jelen határozat 2. pontjában foglaltakra figyelemmel és az 
önkormányzat nehéz gazdasági helyzete miatt a közgyűlés nem támogatja az 
Energo-Hőterm Kft. tagi kölcsön kérelmét, egyúttal felkéri a polgármester a 
határozat közlésére. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Hőterm Kft. 

tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság legközelebbi taggyűlésén kérjen 
tájékoztatást arról, hogy az Energo-Hőterm Kft. milyen összegű bérleti díjat fizet 
a gázmotorok és segédberendezéseik használatáért, valamint arról, hogy kitől 
mekkora mennyiségben vásárol hőenergiát a társaság, és azt kinek és 
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mennyiért adja tovább, továbbá kéri, hogy az ügyvezetés tegyen javaslatot a 
legközelebbi taggyűlés elé a gazdálkodás átszervezésére a kvóta fizetési 
kötelezettség saját forrásból történő biztosításra. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az Energo-Hőterm Kft. tulajdonosi képviselője 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

241/2019. (IV.18.) határozata  
a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 
2018. évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 15.808 eFt mérleg főösszeggel, 
-1.423 eFt (veszteség) adózotti eredménnyel a határozat 1., 2. és 3. számú 
mellékletei szerint elfogadja, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásáért: 
                a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

242/2019. (IV.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója megválasztására  

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Dunaújvárosi Partvédelmi 

Vállalat vezető tisztségviselőjének megbízatása lejárta miatt 2019. június 01-től, 
2020. május 31-ig Gergő Edmondot választja meg új igazgatónak bruttó 
100.000,- Ft/hó megbízási díj mellett. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére, továbbá felhatalmazza a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat által 
előkészített Alapító Okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt társasági szerződés és a megbízási szerződés aláírására. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester                              
              - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő érkezésétől 
                 számított 8 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, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
243/2019. (IV.18.) határozata  

a MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az MMK Nonprofit Kft. 2018. évi 

beszámolóját 43969 e Ft mérleg főösszeggel és 45 e Ft nyereséget mutató 
adózott eredménnyel, valamint a 2018. évi közhasznúsági jelentését a 
határozat 1., 2., 3. és 4. számú mellékletei szerint elfogadja, egyben utasítja a 
tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen 
álláspontját képviselje. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 

javadalmazási szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott beszámolóval lezárt 
üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2019. évre prémiumfeladatot nem tűz 
ki. 

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

közlésére, valamint a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a 
Közgyűlés jelen határozatban megfogalmazott álláspontját képviselje. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
      a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a tulajdonosi képviselő  
               a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                követő nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
244/2019. (IV.18.) határozata  

a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
2018. évi beszámolójának elfogadásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 
14.713 eFt mérleg főösszeggel, 750 eFt adózott eredménnyel (nyereség) a 
határozat 1., 2., és 3. számú mellékletei szerint, egyben utasítja a polgármestert 
a határozat közlésére. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai NKft. javadalmazási szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott 
beszámolóval lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2019. évre 
prémiumfeladatot nem tűz ki. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                követő nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

245/2019. (IV.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője 

munkaviszonyának meghosszabbításáról, és könyvvizsgálója megválasztásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője, Kiss András Péter 
munkaviszonyát 2020. május 31-ről 2021. május 31-ig meghosszabbítja, 
változatlan díjazás mellett. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai Nonprofit Kft. jelenlegi könyvvizsgálója 2019. május 31-én történő 
megbízatása lejárta miatt 2019. június 01-től 2020. május 31-ig a társaság új 
könyvvizsgálójának Tóthné Nagy Etelkát választja meg, változatlan megbízási 
díj mellett. 

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

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

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester                              
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő érkezésétől 
                   számított 8 napon belül 

                         - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                           15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

246/2019. (IV.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 

Alapító Okiratának módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaság nevét, 
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.-ről Dunaújvárosi Turisztikai 
Nonprofit Kft.-re módosítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai Nonprofit Kft. Alapító Okirata V. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 
„- a kistérség Európai Unióhoz csatlakozása elősegítése érdekében, a 
programok, képzések megszervezése, pályázati lehetőségek felkutatása, illetve 
az ehhez szükséges feltételek megteremtésére szolgáltató iroda működtetése” 
helyett 
„a térség identitásának és kohéziójának elősegítése érdekében,  programok, 
képzések megszervezése, pályázati lehetőségek felkutatása, illetve az ehhez 
szükséges feltételek megteremtésére szolgáltató iroda működtetése” 
valamint 
„- a kistérség idegenforgalmának koordinálása…” 
helyett 
„a térség idegenforgalmának koordinálása…” szövegrész kerül. 

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

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

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester                              
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő érkezésétől 
                   számított 8 napon belül 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
247/2019. (IV.18.) határozata  

a Dunanett Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának és 
2019. évi üzleti tervének elfogadásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Nonprofit Kft. 2018. 

évi beszámolóját 1.117.725 e Ft mérleg főösszeggel és 2.705 e Ft (nyereség) 
adózott eredménnyel a határozat 1. 2. 3. számú mellékletei szerint, az üzleti 
jelentését a határozat 4. számú melléklete szerint. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Nonprofit Kft. 2019. 
évi üzleti tervét elfogadja a határozat 5. számú melléklete szerint, egyben 
utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban elfogadott 
beszámolóval lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2019. évre 
prémiumfeladatot nem tűz ki Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata. 

 
Felelős: - a határozat közléséért  
      a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
                a Dunanett Kft. ügyvezető igazgatója 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                követő nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

248/2019. (IV.14.) határozata 

a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő 
Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője, könyvvizsgálója megválasztásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ferencz Kornélnak a Dunanett 

Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjének megbízatása lejárta miatt 2019. június 01-től, 2020. május 
31-ig Ferencz Kornélt választja meg a társaság ügyvezetői feladatainak 
munkaviszony keretében történő ellátására, változatlan feltételek mellett, bruttó 
550.000.- Ft/hó munkabér ellenében. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Dunaújvárosi 

Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. jelenlegi 
könyvvizsgálója 2019. május 31-én történő megbízatása lejárta miatt 2019. 
június 01-től 2020. május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát választja meg a társaság új 
könyvvizsgálójának. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, az ügyrendi igazgatási 
és jogi bizottság állásfoglalását követően, továbbá felkéri és felhatalmazza jelen 
határozat mellékletét képező munkaszerződés megkötésére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

249/2019. (IV.18.) határozata  
a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2018. évi éves beszámolójának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2018. évi 
beszámolóját megismerte a határozat 1. 2. és 3. számú mellékletei, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője                
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), nem 
szavazott 3 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

250/2019. (IV.18.) határozata 

a DUNANETT VAGYONKEZELŐ Kft. ügyvezetője megválasztásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ferencz Kornélnak a DUNANETT 

VAGYONKEZELŐ Kft. ügyvezetőjének megbízatása lejárta miatt 2019. június 
01-től 2020. május 31-ig új ügyvezetőnek javasolja Ferencz Kornélt a Dunanett 
Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit 
Kft. által megválasztani a társaság új ügyvezetőjének, azzal hogy a társaság 
ügyvezetői feladatait megbízási jogviszony keretében, megbízási díj nélkül látja 
el. 

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

közlésére, valamint a jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződés 
aláírására, továbbá felhatalmazza a Dunanett Dunaújvárosi Regionális 
Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az 
alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat jelen határozatban foglaltak szerinti aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                   a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és 
                   Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a DUNANETT VAGYONKEZELŐ Kft. ügyvezetője 

      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
        a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

                - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                            15 napon belül 
       - a megbízási szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                            számított 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
251/2019. (IV.18.) határozata  

a DKKA-Dunaújváros Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 2018. évi éves 
beszámolójának megtárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a DKKA-Dunaújvárosi 
Kohász Kézilabda Akadémia 2018. évi éves beszámolóját, és felkéri Nyakacska Zsolt 
ügyvezetőt, hogy 2019. május 15-ig vizsgáltassa át megfelelő szakemberek 
bevonásával a gazdasági társaság korábbi és jelenlegi gazdálkodását, majd a 
vizsgálat eredményének a tükrében a gazdasági társaság 2018. évi éves 
beszámolóját a közgyűlés 2019. május 31-ig megtárgyalja. 
 
Felelős: - a határozat közléséért  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 1 
fő (Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
252/2019. (IV.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. ügyvezetője és 
könyvvizsgálója megválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 

Akadémia Nkft. vezető tisztségviselőjének megbízatása lejárta miatt 2019. 
június 01-től 2022. május 31-ig Nyakacska Zsoltot választja meg új 
ügyvezetőnek bruttó 900.000,- Ft/hó megbízási díj mellett. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester                              
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a DKKA Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselője 
                - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő érkezésétől 
                   számított 8 napon belül 

                         - a társasági szerződés aláírására: a taggyűlési határozat 
                           meghozatalától számított 15 napon belül  
                         - a megbízási szerződés aláírására: a taggyűlési határozat 
                           meghozatalától számított 15 napon belül 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 

Akadémia Nkft. jelenlegi könyvvizsgálója 2019. május 31-én történő 
megbízatása lejárta miatt 2019. június 01-től 2020. május 31-ig Prudent-Audit 
Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.-t (2721 Pilis, Jókai Mór utca 1/b., kamarai 
nyilvántartási szám: 002687, kijelölt közreműködő könyvvizsgáló: Fiel Edit, 
kamarai tagsági szám: 005251) jelöli 80.000,- + Áfa/hó megbízási díj mellett. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a társasági szerződés módosítás és a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására, az 
ügyrendi igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően, továbbá felkéri és 
felhatalmazza a jelen határozat mellékleteként előkészített megbízási 
szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                a polgármester                              
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         a DKKA Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselője 
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               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

                         - a társasági szerződés aláírására: a taggyűlési határozat 
                           meghozatalától számított 15 napon belül  
                         - a megbízási szerződés aláírására: a taggyűlési határozat 
                           meghozatalától számított 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, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

253/2019. (IV.18.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2019. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2019. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervének 1. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli az önkormányzat 2019. 

évre vonatkozó közbeszerzési terve 1. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervének az önkormányzat honlapján történő 
közzétételét. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                          a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                          a közbeszerzési ügyintéző 
Határidő: - a közzétételre: 2019. április 30. 

     - a közzététel időtartama a 2020. évre vonatkozó közbeszerzési terv 
                           honlapon történő közzétételének időpontjáig tart. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

254/2019. (IV.18.) határozata 
a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukciója”  

tárgyában közbeszerzési eljárás indításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
– sodorvonali vezeték rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárásra a 
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész, uniós 
értékhatár alatti nyílt 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 117. § szerinti 
eljárás lefolytatását határozza el, jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi 
felhívásban foglalt tartalommal. 

 
2. Az 1. pontban szereplő építési beruházás, mint kötelezettségvállalás fedezete 

Dunaújváros MJV Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. 
(II.15.) rendelete 7/a. melléklet/5. Viziközmű-szolgáltatás/5.3. szennyvíztisztító 
telep új sodorvonali vezeték kivitelezés feladatsorán 254.331.000,- Ft + ÁFA 
összegben rendelkezésre áll.  

 
3. Dunaújváros MJV Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 

időtartalma alatt az építési beruházás megvalósításához szükséges fedezet 
fennmaradó részét 170.669.000,- Ft +ÁFA összegben a 2020. évi 
költségvetésében biztosítani fogja.   

 
4. Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. pontban foglalt 

kötelezettségvállalást a 2020. évi költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 

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

Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy 

gondoskodjon az elektronikus közbeszerzési rendszer használatával az eljárás 
megindításáról. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a közbeszerzési referensek 

Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2019. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

255/2019. (IV.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukció 

tárgyában induló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység 
ellátásának biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 

– sodorvonali vezeték rekonstrukció” tárgyában a közbeszerzésről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 117. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
lefolytatását határozta el, mely eljárás eredményként létrejövő szerződés 
teljesítéséhez a szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátására az alábbi 
három gazdasági szereplőt kéri fel árajánlat megtételére a jelen határozat 
mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a) Név: Rapid 563 Kft.  

Székhely: 2400 Dunaújváros, Római krt. 26.  
Adószám: 12574205-2-07 
e-mail: rapid563@invitel.hu  

 
b) Név: Vbau-Ing Mérnöki Bt. 

Székhely: 2421 Nagyvenyim, Földvári út 75. 
Adószám: 22048875-2-07 
e-mail: v.bau.ing@gmail.com  

 
c) Név: Benibor 2007 Kft. 

Székhely: 2459 Rácalmás, Hold u. 4. 
Adószám: 14115066-2-07 
e-mail: gtimar@tolna.net 

 
2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros MJV 

Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.15.) rendelete 7/a 
melléklet/ 5. Viziközmű szolgáltatás/5.2. sodorvonali vezeték műszaki ellenőr 
feladatsorán 6.142.000,- Ft + ÁFA összegben rendelkezésre áll. 

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

ajánlattételi felhívásokat küldje meg az 1. pontban megjelölt gazdasági 
szereplők részére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2019. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
256/2019. (IV.18.) határozata 

„Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek 
– fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése, 

Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának, és közbeszerzési 

dokumentumainak elfogadásáról, az eljárás megindításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Vállalkozási szerződés 
keretében Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív 
elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – 
működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, 
karbantartása tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
lefolytatását határozza el, és az alábbi három gazdasági szereplőt kéri fel 
árajánlat megtételére a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi 
felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a) Név: E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

Adószám: 10732614-2-02 
     Székhely:7626 Pécs, Búza tér 8/a  

Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Keselyüsi út 2. 
e-mail: ertesites.ede@eon-hungaria.com  
EKR azonosító: EKRSZ_62881012 

 
b) Név: VILL-KORR Hungária Kft. 

Adószám: 13564508-2-08 
 Székhely: 9027 Győr, Berkenyefa sor 9. 
 e-mail: info@villkorr.hu 
 EKR azonosító: EKRSZ_68327046 
 

c) Név: SMHV Energetika Kft 
Adószám: 13103646-2-02 
Székhely: 7630 Pécs, Pécsváradi út 10. 
e-mail: info@smhv.hu  
EKR azonosító: EKRSZ_67054864 

 
2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás 2019. évben megvalósuló 

szolgáltatás megrendelés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. 
(II.15.) önkormányzati rendelete 5. melléklet „Városüzemeltetés - Dologi 
kiadások – Közvilágítás aktív elem javítása, dísz és térv.” során nettó 4.340.000 
Ft + ÁFA összegben rendelkezésre áll. 
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3. Dunaújváros MJV Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 
időtartama alatt a szolgáltatás megrendelés megvalósításához szükséges 
fedezetet Dunaújváros MJV Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében 
10.660.000,- Ft +Áfa összegben biztosítani fogja.  

 
4. Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. pontban foglalt 

kötelezettségvállalást Dunaújváros MJV Önkormányzatának 2020. évi 
költségvetés tervezése során vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 

                   a jegyző 
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 

                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezésének időpontja 

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

gondoskodjon az ajánlattételi felhívások megküldéséről az elektronikus 
közbeszerezési rendszeren keresztül az 1. pontban megjelölt gazdasági 
szereplők részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a közbeszerzési referensek 

Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2019. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

257/2019. (IV.18.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi adóztatási 

tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a 2018. évi adóztatási 
tevékenységről szóló beszámolót és az abban foglaltakat a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Nagy Zoltánné), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
258/2019. (IV.18.) határozata 

2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és 
éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező, 2018. 
évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről szóló ”Éves ellenőrzési jelentés 
és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés” című beszámolót elfogadja. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
259/2019. (IV.18.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottságában történő személycseréről 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális, egészségügyi és 

lakásügyi bizottságból Feltóti Sándor nem képviselő bizottsági tagot 2019. 
április 18. napjával visszahívja és 2019. április 19. napjától Egresi Zsuzsannát a 
bizottság nem képviselő tagjának megválasztja. 

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

bizottság nem képviselő tagjának megválasztott személytől az előírt esküt 
vegye ki. 

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester  
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:    
                          a közgyűlési és informatikai osztályvezető 
  Határidő: 2019. április 18. 
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a bizottság nem képviselő 

tagjának megválasztott Egresi Zsuzsanna figyelmét, hogy vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségének 2019. április 19. napjáig köteles eleget tenni, ellenkező 
esetben az „egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi 
CLII. tv. 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ezen megbízatása e törvény 
erejénél fogva megszűnik. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a jegyző 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
 Határidő: 2019. április 19. 
 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a tisztségéből visszahívott 

Feltóti Sándor nem képviselő bizottsági tag figyelmét, hogy „az egyes 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglaltak alapján vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének 2019. május 3. napjáig tegyen eleget. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
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Határidő: 2019. május 3. 
 
5.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a bizottság nem képviselő 

tagjának megválasztott Egresi Zsuzsanna figyelmét, hogy köteles bejelentkezni 
a megválasztásától számított 30 napon belül az adózás rendjéről szóló 
törvényben meghatározott köztartozásmentes adatbázisba, és adatbázisba 
történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap 
utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való 
felvételének megtörténtét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője 
Határidő: 2019. június 30. 

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

megválasztott, illetve visszahívott nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjával 
kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a 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 osztály vezetője 
Határidő: 2019. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

260/2019. (IV.18.) határozata 
az új kézilabdacsarnok elnevezéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, 316/7 helyrajzi 

számon létesítendő új kézilabdacsarnokot „Kulcsár Anita Kézilabda Akadémia”-
nak kívánja elnevezni. 

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

gondoskodjon az elnevezéshez szükséges hozzátartozói nyilatkozatok 
beszerzéséről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2019. augusztus 30. 

 
 


