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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. június 20-ai nyílt ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Modern Városok Program „Fürdőpark 
kialakítása” projektre vonatkozó Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel kötött vállalkozói 
szerződések megszüntetésére, és az 585/2018. (XI.15.) határozat hatályon kívül 
helyezésére” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 13 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 
1 fő (Besztercei Zsolt) – felvette és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
360/2019. (VI.20.) határozata 

„Javaslat a Modern Városok Program „Fürdőpark kialakítása” projektre 
vonatkozó Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel kötött vállalkozói szerződések 

megszüntetésére, és az 585/2018. (XI.15.) határozat hatályon kívül helyezésére” 
című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. június 20-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Modern Városok Program „Fürdőpark 
kialakítása” projektre vonatkozó Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel kötött vállalkozói 
szerződések megszüntetésére, és az 585/2018. (XI.15.) határozat hatályon kívül 
helyezésére” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 45. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002” 
Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út felújítása” projekt kivitelezési feladataival 
kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést a nyílt ülés 
tárgysorozatába – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – felvette és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

361/2019. (VI.20.) határozata 
„Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002” Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű 

út felújítása” projekt kivitelezési feladataival kapcsolatos döntések 
meghozatalára” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 

tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. június 20-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002” Nagyvenyim 
felé vezető 62819. jelű út felújítása” projekt kivitelezési feladataival kapcsolatos 
döntések meghozatalára” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 46. 
napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Pannon Polgárőrség kérelmének 
elbírálására” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 14 
fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

362/2019. (VI.20.) határozata 
„Javaslat a Pannon Polgárőrség kérelmének elbírálására” című előterjesztés 

sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. június 20-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Pannon Polgárőrség kérelmének elbírálására” 
című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 47. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat út és járdatakarítási feladatok 
elvégzéséhez lassú jármű és tartozékai, valamint erdőfenntartási, erdészeti munkák 
elvégzéséhez mezőgazdasági gépek használatba adásáról a DVG Zrt. részére” című 
előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – felvette és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
363/2019. (VI.20.) határozata 

„Javaslat út és járdatakarítási feladatok elvégzéséhez lassú jármű és 
tartozékai, valamint erdőfenntartási, erdészeti munkák elvégzéséhez 
mezőgazdasági gépek használatba adásáról a DVG Zrt. részére” című 

előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. június 20-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat út és járdatakarítási feladatok elvégzéséhez 
lassú jármű és tartozékai, valamint erdőfenntartási, erdészeti munkák elvégzéséhez 
mezőgazdasági gépek használatba adásáról a DVG Zrt. részére” című előterjesztést 
a közgyűlés nyílt ülés 48. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 9. napirendi pontot a 
nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – levette 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

364/2019. (VI.20.) határozata 
a nyílt ülés meghívója szerinti 9. napirendi pont levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. június 20-ai nyílt ülésének 
meghívó szerinti 9. napirendi pontját, mely „Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda 
Akadémia Sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezése” tárgyában 
közbeszerzési eljárás indítására”, 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 meghívója szerinti 12. napirendi pontot 
a nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), 
ellene szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – levette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

365/2019. (VI.20.) határozata 
a nyílt ülés meghívója szerinti 12. napirendi pont levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. június 20-ai nyílt ülésének 
meghívó szerinti 12. napirendi pontját, mely Javaslat Dunaújváros településrendezési 
eszközeinek módosításának eilindítására 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 
14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

366/2019. (VI.20.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

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

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

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

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

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
5. Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
 
6. Javaslat Dunaújváros településszerkezeti tervének módosítására 
 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros Helyi 

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

 
8. Javaslat a dunaújvárosi 0172/19 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos döntések 

meghozatalára és az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. 
(V.22.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által 

végzett feladatellátás (közfoglalkoztatás) kapcsán felmerülő költségvetési 
többlettámogatási igény elbírálására 

 
10. Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-0001 „Nyugati gazdasági terület 

közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projekt és TOP-6.4.1-16-DU1-0002 
„Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt 
engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó szerződéstervezet 
elfogadására 

 
11. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására 

a DRV Zrt. vízvezetékének nyomvonalában 
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12. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás módosításának véleményezésére 

 
13. Javaslat a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 

támogatásáról szóló 2019. évi pályázat benyújtására és a támogatás átadására a 
KNYKK Zrt. részére 

 
14. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira 
 
15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítás – 
2019. április-december hónap – megkötésére 

 
16. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gyepmesteri 

Telep körüli kerítés cseréjére 
 
17. Javaslat forrás biztosítására gyepmesteri autó beszerzése céljából 
 
18. Javaslat a Lajos király krt. 9-11. előtti parkolóbővítés I. ütemének kivitelezésére 
 
19. Javaslat a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére és az építési 

munkákkal összefüggő szerződések elfogadására 
 

20. Javaslat kegyeleti közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel való 
megszüntetésére 
            

21. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására (Csillagdomb 
útépítési egyesített terv) 

 
22. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város elválasztott rendszerű csapadékvíz 

elvezető rendszere tekintetében az egységes elektronikus közműnyilvántartás 
létrehozására beérkezett árajánlatok értékelésére és a vállalkozási szerződés 
aláírására 

 
23. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítás II. ütemének pótmunkái kapcsán 

beérkezett számla kifizetéséhez utólagos forrás biztosítására 
 
24. Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására 
 
25. Javaslat a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogászati 

szolgálat 2018. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására               
 
26. Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok 

2018. évi beszámolóinak tudomásulvételére 
 
27. Javaslat a kulturális alapítványok 2018 évi tevékenységéről szóló beszámolók 

tudomásulvételére 
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28. Javaslat a Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 2018. évi 
beszámolójának elfogadására 

 
29. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. 

évi fordulójához való csatlakozásra 
               

30. Javaslat a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Surányi Hilda orvossal 
feladatellátási előszerződés, feladatellátási szerződés megkötésére és támogatás 
iránti kérelem elbírálására 

 
31. Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítására, valamint a 

DKKA Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának a megalkotására 
 
32. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a 

közfeladat ellátáshoz kapcsolódó 2018. évi ellentételezés-felhasználás 
megtárgyalására  

 
33. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 343/2019. (V.30.) 

határozatának módosítására 
 
34. Javaslat a dunaújvárosi 2976/44 hrsz.-on nyilvántartott, kivett egyéb épület, udvar 

megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosítására (DANMIN ÉPSZER Kft. kérelme)  

 
35. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 

felelősségbiztosítás megújításához szükséges lépések megtételére 
 
36. Javaslat „Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése” tárgyban közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás 
megindítására 
               

37. Javaslat a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukciója” 
tárgyában közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

 
38. Javaslat a „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 eredményének megállapítására 

 
39. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 

közbeszerzési tervének 3. számú módosítására 
 
40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató 

elfogadására és kiadására 
 
41. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete alapján az időskorúak 
támogatása időpontjának meghatározására  
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42. Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal megkötött 
2019. évi támogatási szerződés 1. módosítására 

 
43. Javaslat a Modern Városok Program „Fürdőpark kialakítása” projektre vonatkozó 

Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel kötött vállalkozói szerződések megszüntetésére, és 
az 585/2018. (XI.15.) határozat hatályon kívül helyezésére 

 
44. Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002” Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út 

felújítása” projekt kivitelezési feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
45. Javaslat a Pannon Polgárőrség kérelmének elbírálására 
 
46. Javaslat út és járdatakarítási feladatok elvégzéséhez lassú jármű és tartozékai, 

valamint erdőfenntartási, erdészeti munkák elvégzéséhez mezőgazdasági gépek 
használatba adásáról a DVG Zrt. részére 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

367/2019. (VI.20.) határozata 
a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülésre meghívott személyek számára 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – biztosított és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
368/2019. (VI.20.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. június 20-ai nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés napirendi pontját – mellette szavazott 14 
fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
369/2019. (VI.20.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. június 20-ai zárt ülés 
napirendi pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
Javaslat a „Dunaújváros Közszolgálatáért” díj adományozására 
 
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, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Cserna 
Gábor), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt)  – megválasztotta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

370/2019. (VI.20.) 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 
10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), 
tartózkodott 4 fő (Barta Endre, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

371/2019. (VI.20.) 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 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics 
László), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 4 fő (Barta Endre, Izsák Máté, 
Pintér Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
372/2019. (VI.20.) 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 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), nem szavazott 5 fő (Barta Endre, Izsák 
Máté, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
megalkotta a 20/2019. (VI.20.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő 
(Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol 
lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – megalkotta a 21/2019. (VI.21.) önkormányzati 
rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – megalkotta a 22/2019. (VI.20.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

373/2019. (VI.20.) határozata 
Dunaújváros településszerkezeti tervének módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja – 299/2016. (V.19.) 
határozatával elfogadott – Dunaújváros Településszerkezeti Tervének módosítását 
azzal, hogy az eredeti 1.a melléklet Településszerkezeti tervlap helyébe a jelen 
határozat 1. sz. mellékletét képező, a módosításokat tartalmazó egységes 
szerkezetbe foglalt tervlap kerüljön. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2026. május 19. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – megalkotta a 23/2019. (VI.21.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
374/2019. (VI.20.) határozata  

a dunaújvárosi 0172/19 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy hozzájárul a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, 
dunaújvárosi 0172/19 hrsz.-ú, „kivett lőtér” megnevezésű ingatlan „kivett 
beépítetlen terület”-re történő átminősítéséhez. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az 1. pontban megjelölt 

ingatlanon Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
javára bejegyzett földhasználati jog törlését a határozat mellékeltét képező, 
földhasználati jogot létesítő megállapodás megszüntetésére vonatkozó 
dokumentumban foglaltak szerint, valamint felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                - a megállapodás aláírásra a határozat közlését követő 30 belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távo lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – megalkotta a 24/2019. (VI.21.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei Cserna Gábor, 
Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő 
(Cserni Béla, Hingyi László), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

375/2019. (VI.20.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által végzett 

feladatellátás (közfoglalkoztatás) kapcsán felmerülő költségvetési többlettámogatási 
igény elbírálásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. július 1-jétől 2020. február 29-ig 

7.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít Dunaújváros MJV Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatának a határozat 1. mellékletét képező támogatási 
szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. július 1-jétől 2020. február 29-ig 

4.800.000 Ft visszatérítendő támogatást biztosít Dunaújváros MJV Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatának a határozat 2. mellékletét képező támogatási szerződésben foglalt 
feltételeknek megfelelően. 

 
3.  A határozat 1. pontjában meghatározott vissza nem térítendő támogatás a 2019. évi 

költségvetési rendelet 5.a. melléklet 20.4 cím alatt, a határozat 2. pontjában 
meghatározott visszatérítendő támogatás a 2019. évi költségvetés 5. mellékletének 21. 
cím alatt tervezett előirányzatról kerül kifizetésre. 

 
4.  Dunaújváros MJV Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1. és 2. pontban foglalt 

támogatási szerződések aláírására, a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások 
teljesítésére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat megküldésére: 2019. június 28. 
                - a kötelezettségvállalások teljesítésére:  
                             a támogatási szerződésekben foglaltak szerint 
 
5.  Dunaújváros MJV Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1. és a 2. pontban foglalt  

kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a jegyző 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
               a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
Határidő: a szerződés aláírását követő 5. munkanap 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

376/2019. (VI.20.) határozata 
a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati gazdasági terület 

közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projekt és TOP-6.4.1-16-DU1-0002 
“Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt 

engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó szerződéstervezet 
elfogadásáról 

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

előterjesztés mellékletét képező, a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati 
gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projekt és a TOP-
6.4.1-16-DU1-2018-00002 “Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése 
Dunaújvárosban” projekt engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó 
Szabolcs Mérnökiroda Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
               - a határozat közléséért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. július 5. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-
00001 “Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” 
projekt engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésének költségei vonatkozásában 
nettó 3.900.000,- Ft + ÁFA előfinanszírozást biztosítson Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2019.évi költségvetése terhére a “7.a. melléklet 
22.4.4 TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 Nyugati gazdasági terület 
közlekedésfejlesztése” soron. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
                 a polgármester 
               - a költségvetés módosításban való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
               - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: 2019. június 27. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP--6.4.1-16-DU1-2018-
00002 “Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” 
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projekt engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésének költségei vonatkozásában 
nettó 11.080.000,- Ft + ÁFA előfinanszírozást biztosítson Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2019.évi költségvetése terhére a “7.a. melléklet 
22.4.9 TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági 
fejlesztése Dunaújvárosban” soron. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

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

Határidő: 2019. június 27. 
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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 (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
377/2019. (VI.20.) határozata 

Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról 
a DRV Zrt. vízvezetékének nyomvonalában 

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

településrendezési eszközök úgy módosuljanak, hogy a 2409/2, 2625/1, 2625/2 
és 2626/1 hrsz-ú ingatlanok lakó övezeti besorolásba kerüljenek.  

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

gondoskodjon Dunaújváros településrendezési eszközeinek az 1. pontban 
foglaltaknak megfelelő módosításának elkészíttetéséről.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a tervezés elindítására: 2019. szeptember 30. 

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

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosítja a fedezetet a 

településrendezési eszközök 1. pont szerinti módosításának költségeire a 2019. 
évi költségvetési rendelet 5. melléklet, 1. Városfejlesztés- és rendezés, dologi 
kiadások sorának terhére.  

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

tervezési szerződést kössön - az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérését követően - a tervezővel. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2019. szeptember 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, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 
1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
378/2019. (VI.20.) számú határozata 

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
„1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét 
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a 2018. szeptember 30. nappal történt 
kilépés miatt Dömsöd térség megnevezés alatt szereplő Apaj Község 
Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség 
Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Szigetcsép Község 
Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata, Szigetújfalu 
Község Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata. 
2. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét 
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül 2019. szeptember 30. nappal történő 
kilépés miatt Dömsöd térség megnevezés alatt szereplő Bugyi Nagyközség 
Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, Kunszentmiklós 
Város Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata, Tass Község 
Önkormányzata.  
3. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét 
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül 2019. szeptember 30. nappal történő 
kilépés miatt Dunaújváros térség megnevezés alatt szereplő Apostag Község 
Önkormányzata, Dunaegyháza Község Önkormányzata, Dunatetétlen Község 
Önkormányzata, Dunavecse Város Önkormányzata, Kunpeszér Község 
Önkormányzata, Szalkszentmárton Község Önkormányzata, 
4. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét 
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés.  
5. A Társulási Megállapodás jelen módosítása valamennyi tagönkormányzat 
képviselő-testülete elfogadó határozathozatalát követően, az időrendben 
legutolsó határozat időpontját követő nappal lép hatályba az 6. pontban foglalt 
kivétellel. 
6. Amennyiben valamennyi tagönkormányzat képviselő-testülete jelen 
módosítást 2019. szeptember 30. nap előtt elfogadja, úgy a Társulási 
Megállapodás jelen módosításának 2. és 3. és 4. pontja 2019. október 1. 
nappal lép hatályba.” 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. mellékletében 

foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét. 
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3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
Társulási Tanács elnökét a határozat kivonatának megküldésével a közgyűlés 
döntéséről értesítse. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. július 10. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

379/2019. (VI.20.) határozata 
a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról 

szóló 2019. évi pályázat benyújtásáról és a támogatás átadásáról 
a KNYKK Zrt. részére 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetési törvénye (2018. évi L. tv.) 3. melléklet I. 5. pontjában foglaltak és 
a kapcsolódó pályázati kiírás alapján meghirdetésre kerülő helyi közösségi 
közlekedés támogatása tárgyú pályázati felhívásra igénybejelentési kérelmet 
(pályázatot) nyújt be, valamint elhatározza a kapcsolódó projekt végrehajtását. 

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

hogy az 1. pontban megjelölt pályázat benyújtásával, az esetleges 
hiánypótlásokkal, és nyertes pályázat esetén a támogatás összegének 
Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére történő 
átadásával, elszámolásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 
meg, valamint a támogatás átadásáról szóló megállapodást írja alá. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy a 2018. évre 

vonatkozóan Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közszolgáltatási 
szerződés alapján 300 228 184 Ft nettó összegű saját forrásból származó, 
vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Középnyugat-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. részére, e támogatással hozzájárulva a helyi 
közforgalmú közlekedés működtetéséhez. 

 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros 

MJV Önkormányzata pályázati, illetve ajánlatkérésen alapuló eljárás 
lefolytatása nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg az 
Alba Volán Zrt.-vel, illetve jogutódjával, a Középnyugat-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt.-vel a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi 
személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződést. 

 
5.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi közforgalmú közlekedést 2019. 
január 1-jétől 2019. december 31-éig folyamatosan fenntartja. 

 
 Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
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 Határidő: - a pályázat benyújtására: a pályázati felhívásban szereplő határidő 
     - a megállapodás megkötésére: a támogató okiratban megjelölt 
       időpontok 

       - a támogatás továbbutalására: a támogató okiratban megjelölt 
                            időpontok 
        - a projekt megvalósítására: 2019. december 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

380/2019. (VI.20.) határozata 
önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáiról 

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

önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáit bruttó 19.330.893,-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 felújítási tartalék” során rendelkezésre 
álló összeg biztosítja, a rendelet 7.b. melléklet 1. Városfejlesztés- és rendezés 
„DMJV PH C szárny tetőszigetelés felújítása” elnevezésű új sorra (16.708.093,-
Ft), „Óvoda felújítása” elnevezésű sorra (2.055.039,-Ft) és az „ESZI Magyar út 
32. alatti épület felújítása” elnevezésű új sorra (567.761,-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. július 15. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
381/2019. (VI.20.) határozata 

DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási szerződés 1. módosítása -2019. április-december hónap- megkötéséről 

 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörű 
Részvénytársaság által 2019.04.04-én megkötött, a 2019. április-december hónapokra 
szóló szolgáltatási keretszerződés 1. számú módosítását, a II. soron szereplő 
előirányzat emelését jóváhagyja. 

 
2)  Az 1. pontban szereplő II. (Parkfenntartás, városi parkok zöldterületek fenntartása) sort 

érintő 19.050.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2019.(II.15.) rendelet 7.a mellékletének 5. Viziközmű szolgáltatás 5.3 
Szennyvíztisztító telep új sodorvonali vezeték kivitelezés elnevezésű sorról történő 
átcsoportosítás útján biztosítja.  

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

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2019. 
április-december hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 1 sz. módosítását aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Határidő: 2019. június 28. 

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

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

 
Felelős:    - a költségvetés módosításáért: 
                   a jegyző 
                 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
                 - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének 
                    előkészítéséért: 
                   a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:  - a 2019. évi költségvetés módosítása 

                 - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés 
                              aláírásával egy időben 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

382/2019. (VI.20.) határozata  
a DMJV Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri Telep körüli kerítés cseréjére 

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

7.751.089,-Ft összegű árajánlatát a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri telep kerítésének cseréjére 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. június 26. 

                        - a szerződés aláírására: 2019. június 28. 
 
2. A Gyepmesteri telep kerítésének cseréjéhez szükséges bruttó 7.751.089,-Ft 

vállalkozási díjat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelet 7.a. melléklet 5.„Víziközmű- szolgáltatás” alcím alatt 
létrehozott 5.3 „Szennyvíztisztító telep új sodorvonali vezeték kivitelezés” 
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 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

383/2019. (VI.20.) határozata  
forrás biztosítására gyepmesteri autó beszerzése céljából 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a gyepmesteri szolgálati 

autó cseréjéhez bruttó 4.500.000,-Ft pénzügyi forrást biztosító javaslatot. 
  

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

                        - a szerződés aláírására: 2019. június 28. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyepmesteri telep szolgálati 

autó cseréjéhez szükséges bruttó 4.500.000,-Ft-ot Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 7.a. melléklet 5. 
Víziközmű- szolgáltatás” alcím alatt létrehozott 5.3 „Szennyvíztisztító telep új 
sodorvonali vezeték kivitelezés” elnevezésű sorról átcsoportosítás útján a 7.c 
melléklet 1. „Polgármesteri Hivatal” K64. „Egyéb tárgyi eszközök” soron 
biztosítja. 

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

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

 
(A szavazás után Sztankovics László képviselő jelezte, hogy a szavazás 
eredményéhez még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás 
eredményeként: 14 igen szavazat, távol lévő 1 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

384/2019. (VI.20.) határozata 
a Lajos Király körút 9-11. előtti parkoló bővítés I. ütemének kivitelezésére 

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

körút 9-11. előtti parkoló bővítés I. ütemének kivitelezését bruttó 17.066.547,- Ft 
keretösszegért a DVG Zrt-től megrendeli. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 1.) pontban meghatározott Lajos 

Király körút 9-11. előtti parkoló bővítés I. ütemének kivitelezése feladatra a 
fedezetet bruttó 17.066.547,-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. július 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 módosításának előkészítésében való 
                közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 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, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Nagy Zoltánné), távol 
lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Nagy Zoltánné képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 14 
igen szavazat, távol lévő 1 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
385/2019. (VI.20.) határozata 

a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezéséről és 
az építési munkákkal összefüggő szerződések elfogadásáról 

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

utcában új parkolóhelyek kivitelezését bruttó 37.025.420,- Ft összegért a DVG 
Zrt-től megrendeli.  

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

Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezése feladatra a fedezetet bruttó 
36.000.000,- 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 mellékeltének 2. Városüzemeltetés alcíme alatt a 2.18. „Gábor 
Áron utcában parkoló engedélyezése” során, bruttó 1.025.420,- Ft összegben 
pedig a 2.14. „Volt zöld SZTK körül parkolók építése” soráról átcsoportosítással 
biztosítja. A kivitelezési munka építési engedély köteles tevékenység, így a 
fordított adózás hatálya alá esik. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 2. 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. július 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 módosításának előkészítésében való 
                közreműködésért: 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Nagy Zoltánné képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 14 
igen szavazat, távol lévő 1 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

386/2019. (VI.20.) határozata 
a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezése kapcsán 

a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Gábor Áron 
utcában tervezett új parkolóhelyek kivitelezése kapcsán a műszaki ellenőri 
feladatok ellátását bruttó 555.625,- Ft összegért a GO-WAY Kft-től megrendeli. 

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

Gábor Áron utcában tervezett új parkolóhelyek kivitelezése kapcsán a műszaki 
ellenőri feladatok ellátása feladatra a fedezetet bruttó 555.625,-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 mellékeltének 2. 
Városüzemeltetés alcíme alatt a 2.14. „Volt zöld SZTK körül parkolók építése” 
során biztosítja. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 2. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést a GO-
WAY Kft-vel írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. július 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 módosításának előkészítésében való 
                közreműködésért: 
               a költségvetési és pénzügyi 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 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), nem szavazott 2 fő (Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

387/2019. (VI.20.) határozata 
a kegyeleti közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel való 

megszüntetéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi 
Kegyelet Kft-vel 2012.07.01. napjával kötött a dunaújvárosi köztemető 
fenntartása és üzemeltetése tárgyában kötött kegyeleti közszolgáltatási 
szerződést jelen határozat melléklete szerinti közös megegyezéssel 
megszünteti.   

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

közlésére, továbbá az 1. pontban megjelölt gazdasági szereplővel a szerződés 
megszüntetésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
Határidő: a szerződés közös megegyezéssel való megszüntetésére: 
                2019. július 5.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

388/2019. (VI.20.) határozata 
Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalásáról 

(Csillagdomb útépítési egyesített terv) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a DVG Zrt.-t, hogy 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 árajánlatát készítse el, és az elkészült 
árajánlatot nyújtsa be a polgármesternek, egyúttal felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

       a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a jogi és közgyűlési osztály vezetője 
       a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

Határidő: a határozat közlésére: 2019. június 28. 
       az árajánlat benyújtására: 2019. augusztus 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

389/2019. (VI.20.) határozata 
Dunaújváros MJV elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszere 

tekintetében az egységes elektronikus közműnyilvántartás létrehozására a 
beérkezett árajánlatok értékelésére és a Vállalkozási szerződés aláírására 

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

városi elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszere tekintetében az 
egységes elektronikus közműnyilvántartás létrehozásával kapcsolatos 
adatgyűjtési, szerkesztési és publikálási feladatok elkészítését az ALBA 
GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt.-től., (8000 
Székesfehérvár, Óvoda u. 2..) kívánja megrendelni bruttó: 15.214.473.- Ft 
összegű vállalkozási díjért. 

   
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalásra a fedezet Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásáról szóló 6/2019. (II.15.) rendelet (továbbiakban rendelet) 5. 
melléklet, 3. Vízgazdálkodás és Vízkár elhárítás cím alatti 3. „Dologi kiadások” 
soron tervezetten rendelkezésre áll.  

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

hogy a határozat 1. pontjaiban rögzített  feladat vonatkozásában a határozat 
mellékletét képező Vállalkozási szerződést a ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, 
Tervező és Földmérő Zrt.-vel írja alá. 

    
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

390/2019. (VI.20) határozata 
a szennyvíztisztító telep felújítás II. ütemének pótmunkái kapcsán 

beérkezett számla kifizetéséhez utólagos forrás biztosításáról 
 
1)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a BRVSZ-

2019-68 számú bruttó 33.617.766 Ft összegű számla kifizetéséhez, forrás 
átcsoportosításhoz hozzájárul. 

 
2)  Az 1. pontban szereplő számla kifizetéséhez fedezetet a Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló 6/2019. (II.15.) rendelet 7.a mellékletének 5. Viziközmű szolgáltatás 5.3 
Szennyvíztisztító telep új sodorvonali vezeték kivitelezés elnevezésű sorról 7.b 
mellékletének 5. Viziközmű szolgáltatás, b.  Szennyvíztisztító telep felújítása II. 
ütem elnevezésű sorra a történő átcsoportosítás útján biztosítja.  

 
3)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt 2. pontban 

foglaltaknak megfelelően a 2019. évi költségvetési rendelet következő 
módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő: - a 2019. évi költségvetés módosítása 
      - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés 
                          aláírásával egy időben 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

391/2019. (VI.20.) határozata 
a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja és utasítja a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetőjét. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2019. június 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

392/2019. (VI.20.) határozata  
a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogorvosi szolgálat 

2018. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a háziorvosi, a házi 

gyermekorvosi, a háziorvosi ügyeleti és a fogorvosi szolgálat 2018. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

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

beszámoló elfogadásáról szóló határozatot küldje meg a felnőtt háziorvosi, a 
gyermek háziorvosi, a háziorvosi ügyeleti és a fogorvosi szolgálat 
képviselőinek. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

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

Határidő: 2019. június 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

393/2019. (VI.20.) határozata 
„A látó szemért” Közalapítvány 2018. évi beszámolójának tudomásulvételéről 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az 

önkormányzati alapítású „A látó szemért” Közalapítvány 2018. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét. 

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

határozatot küldje meg „A látó szemért” Közalapítvány képviselőjének. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester 

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

Határidő: 2019. június 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

394/2019. (VI.20.) határozata 
a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 2018. évi beszámolójának 

tudomásulvételéről 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az 
önkormányzati alapítású Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 2018. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 
képviselőjének. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

       a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2019. június 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
395/2019. (VI.20.) határozata 

az „Egészségkárosodott Emberekért” Alapítvány 2018. évi beszámolójának 
tudomásulvételéről 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az 

önkormányzati alapítású „Egészségkárosodott Emberekért” Alapítvány 2018. 
évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

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

határozatot küldje meg az „Egészségkárosodott Emberekért” Alapítvány 
képviselőjének. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

       a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2019. június 28. 



48 

 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

396/2019. (VI.20.) határozata 
a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány 2018. évi beszámolójának 

tudomásulvételéről 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az 
önkormányzati alapítású „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány 2018. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

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

határozatot küldje meg a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány 
képviselőjének. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2019. június 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a V. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

397/2019. (VI.20.) határozata 
a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2018. évi beszámolójának 

tudomásulvételéről 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az 
önkormányzati alapítású Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2018. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

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

határozatot küldje meg a Jószolgálati Otthon Közalapítvány képviselőjének. 
 

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

Határidő: 2019. június 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
398/2019. (VI.20.) határozata 

a Modern Művészetért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló és közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

Modern Művészetért Közalapítvány 2018. évi egyszerűsített beszámolóját és 
közhasznúsági mellékletét. 

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

1.) pontban elhatározottakról értesítse a közalapítvány képviselőjét. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

399/2019. (VI.20.) határozata 
a DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló és közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről 
 

1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 
DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2018. évi egyszerűsített beszámolóját 
és közhasznúsági mellékletét. 

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

1. pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét. 
 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

400/2019. (VI.20.) határozata 
a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány 2018. évi egyszerűsített 
beszámolóját és a tevékenységéről szóló jelentését. 

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

1. pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét. 
 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

401/2019. (VI.20.) határozata 
a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló tudomásulvételéről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 2018. évi egyszerűsített beszámolóját. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 

1. pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét. 
 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

402/2019. (VI.20.) határozata 
A Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 

2018. évi beszámolójának elfogadásáról 
 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt., mint alapító által létrehozott Dr. Kovács Pál Közszolgálati 
Újrakezdési Alapítvány – a határozat mellékletét képező - 2018. évi 
beszámolóját megtárgyalta, és tudomásul veszi. 

 
2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

   a személyügyi és működtetési osztályvezető                
Határidő: 2019. június 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 (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

403/2019. (VI.20.) határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2020. évi fordulójához való csatlakozásról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy csatlakozni kíván a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi 
fordulójához, amennyiben az a korábbi évek pályázati feltételeihez képest 
érdemi változásokat nem tartalmaz. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójának 
Általános Szerződési Feltételeit, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során az abban leírtaknak 
megfelelően jár el.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a csatlakozási nyilatkozatot – a pályázat kiírását követően – aláírja és 
megküldje az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a nyilatkozat aláírására és benyújtására: a pályázati kiírás szerinti 
                határidő 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltak alapján a 

pályázati kiírás szerinti tartalommal kiírja a 2020. évre az „A” és „B” típusú 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a pályázati kiírásokat aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  a pályázatok kiírására: 2019. október  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

404/2019. (VI.20.) határozata 
a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására 

dr. Surányi Hilda támogatás iránti kérelme elbírálására 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Surányi Hilda orvos részére 

havi 100.000,- Ft lakhatási (albérleti díj, rezsiköltség) támogatást nyújt a 
háziorvosi tevékenység tényleges megkezdése időpontjától számított legfeljebb 
5 év időtartamra, azzal, hogy dr. Surányi Hilda öt évig köteles a dunaújvárosi 8. 
számú felnőtt háziorvosi körzetet háziorvosként ellátni, amennyiben a 
háziorvosi tevékenysége Dunaújvárosban öt év letelte előtt bármely okból 
megszűnik, úgy a lakhatási támogatás folyósítása a háziorvosi tevékenysége 
megszűnésének napjával megszüntetésre kerül. A lakhatási támogatás a 
fentebb meghatározott időtartam alatt akkor is megszűnik, ha Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata dr. Surányi Hilda részére szakemberlakást 
biztosít. 

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

jelölt összeg fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok 3. Dologi 
kiadások sorról az Egyéb kiadások sorra történő átcsoportosítás útján 
rendelkezésre áll. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy dr. Surányi Hildával a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 
támogatási szerződést kösse meg.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
               - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztályvezető 
               - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a szerződés aláírására: 2019. augusztus 1. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

405/2019. (VI.20.) határozata 
a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására 

dr. Surányi Hilda támogatás iránti kérelme elbírálására 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 

legkésőbb 2019. november 1-től a dunaújvárosi 8. számú háziorvosi körzetre 
területi ellátási kötelezettséggel feladatellátási szerződést kíván kötni dr. 
Surányi Hilda orvossal.  

 
2.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti feladatellátási előszerződést írja 
alá a dr. Surányi Hilda orvossal. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

                      - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                        a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: 2019. augusztus 1. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat 2. számú melléklete szerinti feladatellátási szerződést írja alá 
dr. Surányi Hilda orvossal, miután dr. Surányi Hilda a 2400 Dunaújváros, Vasmű 
út 10. szám alatti telephelyre vonatkozó, praxisjogot engedélyező jogerős 
határozat eredeti példányát bemutatta. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

    - a végrehajtásban való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: a jogerős praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül 
 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat 3. számú melléklete szerinti megbízási jogviszony 2019. 
október 31. napjával való megszűnéséről szóló okiratot írja alá. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

    - a végrehajtásban való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: a jogerős praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

406/2019. (VI.20.) határozata  
tagi kölcsön biztosítására a DKKA Nonprofit Kft. részére 

  
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 40.000.000.- 

Ft, azaz Negyvenmillió forint összegű tagi kölcsönt nyújt a DKKA-Dunaújvárosi 
Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. részére, a gazdasági társaság 
zavartalan működésének biztosítása érdekében. 

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

kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelete 
5.b. melléklet intézményi tartalék terhére biztosítja azzal, hogy a DKKA-
Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. a kölcsön összegét 
2019. november 30-ig köteles az önkormányzat részére visszafizetni. 

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

pontban foglalt döntést az önkormányzat 2019. évi költségvetése 
módosításakor mindösszesen 40.000.000.- Ft értékben vegye figyelembe, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
kölcsönszerződés aláírására, valamint a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

                            a polgármester  
                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                            a vagyonkezelési osztály vezetője 
                - a költségvetés módosításáért: 
                            a jegyző 
                          - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                            a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

      - a tagi kölcsönszerződés aláírására: 2019. június 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
407/2019. (VI.20.) határozata 

a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 
javadalmazási szabályzatának megalkotására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat mellékletét képező, a 
DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. javadalmazási 
szabályzatát jelen határozattal megalkotja. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
   a polgármester 
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 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
408/2019. (VI.20.) határozata  

a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat 
ellátáshoz kapcsolódó 2018. évi ellentételezés-felhasználás elszámolásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja a 

Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 
10/A.) és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött 
közfeladat ellátási szerződésben meghatározott feladatok ellátására 2018. 
évben biztosított 95.200.000,-Ft forrás felhasználásáról készült 2018. évi 
veszteségkiegyenlítésről/ellentételezésről szóló elszámolást 811.703,-Ft 
veszteséggel (alulkompenzáció), valamint az Éves Működési Jelentést. A 
társaság éves kiadási-bevételi egyenlege -91.011.703,-Ft volt, az önkormányzat 
által megfizetett ellentételezés 90.200.000,-Ft.  
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Költségvetési és 
Pénzügyi Osztályt, hogy az 1. pontban hivatkozott 811.703,- Ft 
alulkompenzácós különbséget a közfeladat ellátási szerződésben rögzítettek 
szerint 30 napon belül utalja át a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit 
Kft. részére, egyúttal felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban megjelölt összegre 

forrást biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről és a 
végrehajtásának szabályaitól szóló önkormányzati rendelete 5.a. sz. melléklete 
14. Vagyongazdálkodási feladatok 14.6. Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai 
Nonprofit Kft. működtetésével, rendezvényekkel kapcsolatos során. 

 
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 

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

határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és 
pénzügyi teljesítéséről. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2019. július 18. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
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 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
409/2019. (VI.20.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
343/2019. (V.30.) határozatának módosítására 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Telenor Magyarország Zrt. között a Dunaújváros belterület 
451/3 hrsz. alatt felvett ingatlan vonatkozásában kötendő szerződés bérleti díja 
mértékének véleményezéséről szóló 343/2019. (V.30.) határozat 1. pontját az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
"Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Telenor Magyarország Zrt. között a 
Dunaújváros belterület 451/3 hrsz. alatt felvett ingatlan vonatkozásában fennálló 
bérleti szerződés bérleti díját 15%-al növeli, amely alapján a bérleti díj éves 
összege 2020. január 1. napjától 3.519.240-, Ft lenne." 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat jelen módosítással 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

410/2019. (VI.20.) határozata 
a dunaújvárosi 2976/44 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett egyéb épület, 

udvar megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosításáról  (DANMIN ÉPSZER Kft. kérelme)  

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

pályázati úton  értékesíti a dunaújvárosi 2976/44 hrsz.-ú, kivett egyéb épület, 
udvar megnevezésű, 2192 m2 nagyságú földterületet a rajta található 2420 m2 
nagyságú (hasznos alapterület 2107 m2) felépítménnyel együtt 27.000.000,-
Ft+Áfa, azaz bruttó 34.290.000,-Ft kikiáltási áron azzal, hogy a pályázati 
felhívásban szerepelnie kell az alábbi kitételeknek: 
-  a pályázat tárgyát képező épület alsó szintjét 5 vállalkozás béreli, a bérleti 

szerződés határozatlan idejű, a bérleti díjak együttes összege bruttó 
197.510,-Ft/hó. Nyertes pályázat esetén a bérleti szerződésből fakadó jogok 
és kötelezettségek tekintetében az új tulajdonos lép a bérbeadó helyébe; 

-  a Magyar Államot az ingatlanra elővásárlási jog illeti meg, így a nyertes 
ajánlattevővel megkötött adásvételi szerződés azt követő napon lép hatályba, 
hogy az ingatlanra elővásárlásra jogosult lemond elővásárlási jogáról, vagy a 
nyilatkozattételi határidő lejár. 

- a vételáron felül a nyertes pályázót terhelik az ingatlan forgalmi 
értékbecslésének és az igényelt közműkapacitás biztosításának költségei. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja jelen határozat 

mellékletét képező pályázati kiírást, egyúttal utasítja a polgármestert a pályázati 
kiírásnak a Dunaújváros című lapban való megjelentetéséhez szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a pályázati kiírás megjelentetésére: 2019. július 5. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
411/2019. (VI.20.) határozata 

a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítás 
2019. december 31-ig történő meghosszabbításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Groupama Biztosítóval kötött 
876927104 kötvényszámú vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést meg kívánja 
hosszabbítani 2019. december 31-ig, egyben felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére és a határozat mellékleteként csatolt ajánlat aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője 
                 - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak 
                    való megküldését követő nyolc napon belül 
       - az ajánlat hosszabbításáról szóló dokumentum aláírására: 
                   2019. július 05. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

412/2019. (VI.20.) határozata 
a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítás megújításához 

szükséges lépések megtételére 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Groupama Biztosítónál 876927104 
kötvényszámon nyilvántartott biztosítási szerződését fel kívánja mondani 2019. 
december 31-re, egyben a harmincnapos felmondási idővel utasítja a polgármester a 
határozat és a felmondás közlésére. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. december 31-én lejáró és 2020. 

január 01-től szükséges új, az önkormányzati vagyon biztosítás, valamint munkáltatói 
és tevékenységi felelősségbiztosítás felkutatására (legalább 3 ajánlat) felkéri a 
Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-t, azzal, hogy az egy éves biztosítási időszakra a 
biztosítási díj nem haladhatja meg a nettó 15.000 E Ft/év díjat, valamint, hogy az 
ajánlatok bekérésekor az egyes káreseményekhez kapcsolódó önrész mértékét az 
alábbiakra különös figyelemmel határozza meg:  
A megkért önrészek a tűzkár, vezetékesvíz-kár, viharkár, betöréses lopás esetében az 
önrész összege 50.000 Ft, az üvegkár esetében 0 %, az általános felelősség és egyéb 
felelősségi károk tekintetében 10 %, de minimum 10.000 Ft kivéve személyi sérüléses 
károknál ott a biztosító nem alkalmaz önrészesedést, kátyúkár, közterületi elemek 
(játszótér elemek), rongálás és vandalizmus károk tekintetében 10 %, de minimum 
10.000 Ft. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Hungarikum Biztosítási Alkusz 

Kft.-t, hogy a határozat mellékleteként csatolt nyilvántartások alapján kérjen be 
biztosító társaságoktól ajánlatot és azt mutassa be Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére összehasonlító tábla formájában, szöveges elemzéssel 
alátámasztva a 4. pont figyelembe vételével. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város fenntartja a jogot, hogy érvényes ajánlat beérkezése 

esetén sem hirdet eredményt.  
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                            a polgármester 
                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                            a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője 
                          - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                            a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

                - az ajánlatok közgyűlés elé terjesztésére: 
                             2019. november 29. 
                           - a felmondás biztosító részére történő megküldéséhez: 
                             2019. november 29. 
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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, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Iván László), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
413/2019. (VI.20.) határozata 

„Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése” tárgyban közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról, 

az eljárás megindításáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros térfelügyeleti 
kamerarendszerének bővítése tárgyban a közbeszerzésekről 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: ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.  

Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 51. B. ép. 
Adószám: 12350508-2-41 
e-mail: erando@erando.hu 
EKR azonosító: EKRSZ_5501642 

 
b) Név: Orion 21 Biztonságtechnikai és Szolgáltató Kft. 

Székhely:  1161 Budapest, Rákosi út 22. 
Adószám: 139804069-2-42 
e-mail: orion21@orion21.hu 
EKR azonosító: EKRSZ_32736300 

 
c) Név: Nemzetközi Biztonság Bizalom Vagyonvédelmi Kft. 

Székhely: 1118 Budapest, Darányi I. u. 12. 
Adószám: 14347595-2-43 
e-mail: info@nbbkft.hu 
EKR azonosító: EKRSZ_23586350 
 

2.) A 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás 2019. évben megvalósuló 
árubeszerzés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelete 7/a. melléklet 8. „Közbiztonsági feladatok – Térfigyelő 
rendszer bővítése” során nettó 9.000.000,- Ft, összegben rendelkezésre áll. 
 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon az elektronikus közbeszerzési rendszer használatával az eljárás 
megindításáról. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a közbeszerzési referensek 
        a városüzemeltetési és beruházási osztály 

Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2019. július 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Iván László), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
414/2019. (VI.20.) határozata 

a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték 
rekonstrukciója” tárgyában közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 254/2019. (IV.18.) határozatával 
támogatta a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték 
rekonstrukciója” tárgyban a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
117. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy a Brivi-Szer Acélszerkezet-gyártó és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 2428 Kisapostag Hársfa 
Köz 1.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn 
kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlattevő 
ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – 
különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően megállapítja, hogy nyertes ajánlattevőként a Brivi-Szer 
Acélszerkezet-gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő 
kihirdethető, tekintettel arra, hogy ajánlattevő tette a legkedvezőbb érvényes 
ajánlatot. 

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

közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a Brivi-Szer Kft.-t 
(Székhelye: 2428 Kisapostag Hársfa Köz 1.), mint a legkedvezőbb érvényes 
ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és 
felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására. A nyertes 
ajánlat tartalékkeret nélküli nettó összege 385.298.860,- Ft. Az eljárásban a 
tartalékkeret jogintézménye alkalmazásra került, melynek mértéke a nettó 
ajánlati ár 10%-a.  A Kbt. szabályainak figyelembevételével 10% tartalékkeret 
értéke növelheti az ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati árat.  

 
6. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezetet Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Közgyűlésének 254/2019. (IV.18.) határozata alapján Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019. és 2020. évi költségvetésében 
biztosítja. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a szerződés aláírására 2019. július 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

415/2019. (VI.20.) határozata 
a „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  eredményének megállapításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 256/2019. (IV.18) határozatával 

támogatta a „Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat 
aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – 
működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, 
karbantartása” tárgyban a 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdés szerinti 
nyílt eljárás keretében történő közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy a VILL-KORR HUNGÁRIA 
Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság (9027 Győr, Berkenyefa Sor 9.) 
ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró 
ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlattevő ajánlata 
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – 
különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően megállapítja, hogy nyertes ajánlattevőként a VILL-KORR 
Hungária Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő kihirdethető, 
tekintettel arra, hogy ajánlattevő tette a legkedvezőbb érvényes ajánlatot. 

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

közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a VILL-KORR 
Hungária Villamosipari Kft.-t (Székhely: 9027 Győr, Berkenye fasor 9.), mint a 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja 
nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés 
aláírására. A nyertes ajánlat összege nettó 1.165.000,- Ft/hó. 

 
6. Az 1.) pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezet Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Közgyűlésének 256/2019. (IV.18) határozata alapján Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. - 2020. évi költségvetéseiben 
biztosított. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a szerződés aláírására 2019. július 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 
1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

416/2019. (VI.20.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2019. évi közbeszerzési tervének 3. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2019. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervének 3. 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 3. 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 referens 

Határidő: a közzétételre 2019. július 3. 
     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 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

417/2019. (VI.20.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló 

tájékoztatójának elfogadásáról és kiadásáról 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztatót. 

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

1.) pontban elfogadott környezeti állapotról szóló tájékoztatót nyomdai kiadvány 
formájában tegye közzé és hozzáférhetővé a lakosság számára, többek között 
az önkormányzat hivatalos internetes honlapján is. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. november 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
418/2019. (VI.20.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 

35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete alapján az időskorúak támogatása 
időpontjának meghatározásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy az Idősek világnapja alkalmából 2019. szeptember hónapban az 
időskorúak számára a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben szociális ellátásokról 
szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 22. §-ában meghatározott 
feltételekkel egyszeri 5.000 forint pénzbeli támogatást biztosít.  
A támogatás pénzügyi fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2019.  (II. 15.) önkormányzati rendelete 5. melléklet 10. sorában 
rendelkezésre áll. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetben szociális ellátásokról szóló 
35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 22. § (5) bekezdésében 
meghatározott kérelmeket 2019. október 1-je és 2019. október 31. napja közötti 
időszakban lehet beadni. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy az időskorúak támogatásának kifizetéséről a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetben szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelet és jelen határozat 1-2. pontja alapján gondoskodjon. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 

                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                        a szociális osztály vezetője 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

419/2019. (VI.20.) határozata 
a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal 
a 2019. évre megkötött támogatási szerződés 1. módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a ”Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány 
képviselőjével a határozat mellékletét képező, 2019. évre vonatkozó támogatási 
szerződés 1. módosítását aláírja.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

  a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 

  a szociális osztály vezetője 
Határidő:   2019. július 05. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

420/2019. (VI.20.) határozata 
a Modern Városok Program “Fürdőpark kialakítása” projektre vonatkozó 

Vasmű u.41. Irodaház Kft-vel kötött vállalkozói szerződések megszüntetéséről, 
és az 585/2018. (XI.15.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával tudomásul 

veszi és elfogadja a beruházások megvalósításával 136/2019.(VI.11) 
Kormányrendeletet, s az abban foglalt döntést, miszerint az MVP keretén 
megvalósuló „Fürdőpark kialakítása” projekt beruházás építési műszaki ellenőri 
és beruházás-lebonyolítói feladatok ellátója, továbbá a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítója kizárólagos joggal a 
BMSK Zrt. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontra hivatkozva jelen 

határozatával a „Fürdőpark kialakítása” roject megvalósításához szükséges 
közbeszerzési, műszaki ellenőri és projektmenedzseri feladatok elátására 
vonatkozó megbízási szerződések megkötésére hozott 585/2018. (XI.15.) 
határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Fürdőpark kialakítása” roject 

megvalósításához létrejött közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó Vasmű 
u. 41. Irodaház Kft.-vel 2018. november 28-án kötött megbízási szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul, s egyben 
felhatalmazza a polgármestert a határozat 1.sz. mellékletét képező 
megszüntető megállapodás aláírására. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Fürdőpark kialakítása” roject 

megvalósításához létrejött műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó 
Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel 2018. november 28-án kötött megbízási 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul, s 
egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat 2.sz. mellékletét képező 
megszüntető megállapodás aláírására. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Fürdőpark kialakítása” projekt 

megvalósításához létrejött projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó 
Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel 2018. november 28-án kötött megbízási 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul, s 
egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat 3.sz. mellékletét képező 
megszüntető megállapodás aláírására. 
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Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                          a polgármester 
                        - a határozat végrehajtásában, előkészítésében való 
                          közreműködésért: 
                          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                        - a határozat közléséért: 
                          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: - szerződések megszüntetése közös megegyezéssel szerződések  
                          megkötésére: 2019. július 5. 
                        - a határozat közlésére: 2019. július 5. 
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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, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

421/2019. (VI.20.) határozata 
a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002 “Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út 

felújítása” projekt kivitelezési feladatokkal kapcsolatos döntések 
meghozataláról 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a 
TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002 “Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út 
felújítása” projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok in house-
ba átkerüljenek a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-hez. 

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

előterjesztés mellékletét képező, a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002 
“Nagyvenyim felé vezető 62819.jelű út felújítása” projekt útfelújítási 
munkálatokra vonatkozó DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-vel kötendő 
feltételes vállalkozási szerződés aláírására.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
               - a határozat közléséért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. július 5. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
422/2019. (VI.20.) határozata  

az Esze Tamás utca 13/A. földszintjén található, 21/2/G/11 helyrajzi számú 
helyiség használatba adásáról a Pannon Polgárőrség részére 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező 
Dunaújváros belterület 21/2/G/11 helyrajzi szám alatt felvett  – természetben a 
Dunaújváros belterület, Esze Tamás utca 13/A. földszint „felülvizsgálat alatt” 
található, 157 m² területű „iroda” megnevezésű ingatlanából mindösszesen 135 
m² nagyságú területet haszonkölcsönbe ad a Pannon Polgárőrség (képv: Peczen 
Antal elnök) részére 2019. augusztus 1. napjától 2024. július 31. napjáig, 5 év 
határozott időre azzal, hogy a Pannon Polgárőrség tudomásul veszi, hogy a 
Grocery-Pent Kft. az ingatlanból 22 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  2.295.000,-Ft/év, azaz kétmillió-kétszázkilencvenötezer 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 és a 
2019. március 4. napján, Miczi Istvánnéval kötött megbízási szerződés 2019. 
július 31. nappal történő felmondására. 

 
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 II. határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
423/2019. (VI.20.) határozata  

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

Polgárőrség részére 1.000.000,- Ft összegű támogatást nyújt. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 

kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelete 
5.a melléklet 8.1. „Polgárőrségek támogatása” című előirányzati sor terhére 
biztosítja. 

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

pontban foglalt döntést az önkormányzat 2019. évi költségvetése 
módosításakor mindösszesen 1.000.000.- Ft értékben vegye figyelembe, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére, valamint a 
határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására, valamint a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

                            a polgármester  
                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                            a vagyonkezelési osztály vezetője 
                - a költségvetés módosításáért: 
                          a jegyző 
                        - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

424/2019. (VI.20.) határozata  
 út és járdatakarítási feladatok elvégzéséhez lassú jármű és tartozékai, valamint 

erdőfenntartási, erdészeti munkák elvégzéséhez mezőgazdasági gépek 
használatba adásáról a DVG Zrt. részére 

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

használatba adja a az alábbiakban felsorolt gépeket, járműveket: 
-  1 db Tennant Green Machine 414 RS járdaseprőgép összecsukható üléssel 

(alvázszám: 2019044019, motorszám: 4JE7126) 9.230.000.-Ft+Áfa, azaz 
bruttó 11.722.100.-Ft értékben, 

-  1 db Tecna Combi Professional 150.1 seprő (1 oldalkefével) (gyártási szám: 
2484) 2.500.000.-Ft+ Áfa, azaz bruttó 3.175.000.-Ft értékben; 

-  1 db Billy Goat DL1801VEEU lombszívó (platóra szerelhető) (alvázszám: 
061118154, motorszám: 17090411156565) 1.720.000.-Ft+ Áfa, azaz bruttó 
2.184.400.-Ft értékben; 

-  1 db Rinieri TRU185 nyesedékzúzó, kalapácsos (gyártási szám: 39612) 
1.450.000.-Ft+Áfa, azaz bruttó 1.841.500..-Ft értékben; 

- 1 db Antonio Carraro TRX 7800 S traktor-2019 (alvázszám: 
ZN194A96500025573, motorszám: 95795) 13.100.000.-Ft+Áfa, azaz bruttó 
16.637.000.-Ft értékben; 

- 1 db Ravenna RTE 300 egytengelyes pótkocsi (háromoldali billentés) (gyártási 
szám: 004) 1.800.000.-FT+Áfa, azaz bruttó 2.286.000.-Ft értékben 
határozatlan időre, azzal, hogy a gépek, járművek átadás-átvételéről a 
Városüzemeltetési és Beruházási osztály által készített jegyzőkönyv a 
használati szerződés mellékletét képezi. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező használati szerződés aláírására. 
 

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

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


