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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. augusztus 8-ai 
rendkívüli nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános 
adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 
módosítására” című előterjesztést a rendkívüli nyílt ülés tárgysorozatába – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád) – felvette és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
451/2019. (VIII.08.) határozata 

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

szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete módosítására” című 
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. augusztus 8-ai rendkívüli nyílt 
ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 
módosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 01. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Sportcsarnok 
„csarnokzáró” rendezvényének támogatására” című előterjesztést a rendkívüli nyílt 
ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – felvette és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

452/2019. (VIII.08.) határozata 
„Javaslat a Dunaújvárosi Sportcsarnok „csarnokzáró” rendezvényének 

támogatására”című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 
tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. augusztus 8-ai rendkívüli nyílt 
ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunaújvárosi Sportcsarnok 
„csarnokzáró” rendezvényének támogatására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt 
ülés 29. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat tagi kölcsön nyújtására az Innopark 
Nonprofit Kft. részére működő- és fizetőképessége biztosítására” című előterjesztést 
a rendkívüli nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) 
– felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

453/2019. (VIII.08.) határozata 
„Javaslat tagi kölcsön nyújtására az Innopark Nonprofit Kft. részére működő- 
és fizetőképessége biztosítására”című előterjesztés sürgősségi indítványként 

történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. augusztus 8-ai rendkívüli nyílt 
ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat tagi kölcsön nyújtására az Innopark 
Nonprofit Kft. részére működő- és fizetőképessége biztosítására” című előterjesztést 
a közgyűlés nyílt ülés 30. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 
támogatására” című előterjesztést a rendkívüli nyílt ülés tárgysorozatába – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád) – felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

454/2019. (VIII.08.) határozata 
„Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatására” című 

előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. augusztus 8-ai rendkívüli nyílt 
ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 
támogatására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 31. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 
alapján rendkívüli iskolakezdési támogatás kifizetésére vonatkozó döntés 
meghozatalára” című előterjesztést a rendkívüli nyílt ülés tárgysorozatába – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád) – felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

455/2019. (VIII.08.) határozata 
„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

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

iskolakezdési támogatás kifizetésére vonatkozó döntés meghozatalára” című 
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. augusztus 8-ai rendkívüli nyílt 
ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 
alapján rendkívüli iskolakezdési támogatás kifizetésére vonatkozó döntés 
meghozatalára” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 32. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülésének meghívó szerinti 2. 
napirendi pontját a rendkívüli nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 9 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem 
szavazott 3 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – levette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

456/2019. (VIII.08.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés meghívója szerinti 2. napirendi pont levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. augusztus 8-ai rendkívüli nyílt 
ülésének meghívó szerinti 2. napirendi pontját, mely „Javaslat a temetőkről és a 
temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítására” 
levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
457/2019. (VIII.08.) határozata 

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. augusztus 08-ai rendkívüli 
nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
01. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

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

 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (HVB) 

választott tagjai és póttagjai megválasztására 
 
2.  Javaslat az MVP „Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása” projekt 

költségvetésének módosítására 
 

3.  Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. 
között, a „Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása” című projekt 
tárgyában a Fürdőpark kialakításához tartozó termálkút építése projektelemre 
vonatkozó tervezési és kivitelezési szerződés megkötésére 
 

4.  Javaslat a „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az Aquantis Wellness- és 
Gyógyászati Központ mellett” projektre vonatkozó 303/2019. (V.30.), 304/2019. 
(V.30.) és 305/2019. (V.30.) határozatok hatályon kívül helyezésére 
 

5.  Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002 azonosítószámú, az „Intercisa Múzeum 
fejlesztése” című projekt megvalósításával összefüggő tervezéssel kapcsolatos 
feladatok DVG Zrt. részére történő átadására 
 

6. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont 
kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése, a TOP-
6-1-4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú Intercisa Múzeum fejlesztése, 
továbbá a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámú Aquantis 
Látogatóközpont kialakítása című projektre vonatkozó előirányzat csökkentésére 
 

7. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont 
kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése, a TOP-
6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú Intercisa Múzeum fejlesztése, 
továbbá a Top-6.1.4-DU1-2018-00003 azonosítószámú Aquantis 
Látogatóközpont kialakítása című pályázat Marketing eszközök feladat átadására 
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8. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. között, a „TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú, 
Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” című projekt tárgyában a 
megvalósításhoz szükséges szerződések megkötésére 

 
9.  Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a TOP-

6.5.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú a „Dunaújvárosi Dózsa Mozi 
Centrum energetikai fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges 
szerződések megkötésére 
 

10.  Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a TOP-
6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú a „Helyi identitás és kohézió 
erősítése Dunaújvárosban” című projekt megvalósításához szükséges 
szerződések megkötésére 

 
11.  Javaslat a TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című 

pályázaton való részvételre és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a pályázat 
előkészítési feladataira kötendő szerződéstervezet elfogadására 
 

12.  Javaslat a TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című 
pályázat kapcsán a Magyar Bölcsődék Egyesületével kötendő együttműködési 
megállapodás megkötésére 
 

13. Javaslat a TOP 6.6.1 projekt keretében az orvosi rendelők felújításához 
kapcsolódó pótmunkák fedezetének saját forrásból történő biztosítására 
 

14. Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a Világörökségi helyszínek fejlesztése 
című projekt elnevezésű beruházás megvalósításával kapcsolatosan 
lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz szükséges közbeszerzési szaktanácsadó 
biztosítása tárgyában 

 
15.  Javaslat Dunaújváros területén új parkolóhelyek közvilágításának kiépítésére 
 
16. Javaslat a KEHOP-2-2-2-15-00044 Észak- és Közép-Dunántúli 

szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 2.(ÉKDU2) projekt többletköltségének 
biztosítására 

 
17. Javaslat az élményfürdő koncesszió keretében történő üzemeltetésével 

kapcsolatosan, ajánlattételre kiválasztott gazdasági szereplők ajánlatainak 
bontására és értékelésére 

 
18. Javaslat a „Szolgáltatási koncesszió a dunaújvárosi Jégcsarnok és a 

dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan” kiválasztott 
gazdasági szereplők ajánlatainak bontására és értékelésére 

 
19. Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosítására (Baranyai Invest Zrt. kérelme) 
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20. Javaslat a dunaújvárosi 2976/44 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 
Északi Ipari Parkban található ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat 
értékelésére 

 
21. Javaslat a dunaújvárosi 111/3/A/41 helyrajzi számú, Dunaújváros, Táncsics M. u. 

3/A. szám alatt található, raktár megnevezésű ingatlan pályázata 
vonatkozásában állásfoglalás kialakítására 

 
22. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

kérelmének elbírálására hulladékudvar létesítésére 
 

23.  Javaslat a Három Ország Legerősebb Emberei Csapat Verseny támogatására 
 

24. Javaslat a 11. számú gyermek háziorvosi körzet ellátásra dr. Müller Éva orvossal 
feladatellátási előszerződés, feladatellátási szerződés megkötésére és 
támogatás iránti kérelem elbírálására 

 
25. Javaslat visszatérítendő támogatás összegének Önkormányzatunk 2020. évi 

költségvetési rendeletében való tervezésére 
 

26. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. évi 
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására 
 

27. Javaslat Rácalmás településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról szóló 
egyeztetési anyagának véleményezésére 

 
28. Javaslat a Dunaújvárosi Sportcsarnok „csarnokzáró” rendezvényének 

támogatására 

 
29. Javaslat tagi kölcsön nyújtására az Innopark Nonprofit Kft. részére működő-és 

fizetőképessége biztosítására 
 
30. Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatására 
 
31. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete alapján rendkívüli 
iskolakezdési támogatás kifizetésére vonatkozó döntés meghozatalára 



10 

 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

458/2019. (VIII.08.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. augusztus 8-ai rendkívüli nyílt 
ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – 
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

459/2019. (VIII.08.) határozata 
a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyvvezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés a 2019. augusztus 8-ai 
rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt 
bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – megalkotta 
a 25/2019. (VIII.08.) önkormányzati rendeletet. 
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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, Lassingleitner 
Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
460/2019. (VIII.08.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (HVB) 
választott tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Helyi Választási Bizottsága választott tagjának  

 
Dr. Bakos Károly ügyvédet, 
 
Dr. Hanák Tamás ügyvédet, 
 
Dr. Varga Balázs ügyvédet, valamint  
 

első számú választott póttagjának 
Gedainé Dr. Vidovics Regina ügyvédet, 
 

második számú választott póttagjának 
Dr. Eszenyi Zoltán közjegyzőt 
 

határozott időre, a következő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választására megválasztott Helyi Választási Bizottság alakuló üléséig 
megválasztja. 

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

2013. évi XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott Helyi 
Választási Bizottság tagjaitól és póttagjaitól vegye ki; továbbá a Közgyűlés 
felkéri jegyzőt, mint a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a kivett esküt 
követően a megbízóleveleket adja át. 

 
Felelős:   - az eskü kivételéért: 
                   a polgármester 
                - a megbízólevelek átadásáért: 
                   a jegyző 
Határidő: - az eskütételre: 2019. augusztus 8. 
                 - a megbízólevelek átadására: 2019. augusztus 8. 
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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, Lassingleitner Fruzsina, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta 
Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

461/2019. (VIII.08.) határozata 
az MVP „Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása” projekt 

költségvetésének módosításáról 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2019. 
évi költségvetési rendeletben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának költségvetési és pénzügyi osztálya a 7.a melléklet 22.5.4. 
“MVP Fabó Éva Sportuszoda fejlesztése” elnevezésű előirányzaton bevételként 
315.800.000 Ft-ot, beruházási kiadások között szintén 315.800.000 Ft-ot 
rögzítsen. 

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

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

 
Felelős: - a költségvetési rendelet módosításáért:  
                a jegyző  
      - a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása  
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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, Lassingleitner 
Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

462/2019. (VIII.08.) határozata 
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között, az „Új 
városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása” című projekt tárgyában a 
Fürdőpark kialakításához tartozó termálkút építése projektelemre vonatkozó 

tervezési és kivitelezési szerződés megkötéséről 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az MVP 
„Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása” című projekt tárgyában a 
Fürdőpark kialakításához tartozó termálkút építése projektelemre vonatkozó 
tervezési és kivitelezési feladatok ellátására Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  a DVG Zrt.-vel Vállalkozási Szerződést kössön. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az MVP „Új városi fürdő- és 
vízisport centrum megvalósítása” című projekt tárgyában a Fürdőpark 
kialakításához tartozó termálkút építése projektelemre vonatkozó, tervezési 
(engedélyes tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció) és kivitelezési 
munkálatainak  megvalósítására irányuló Vállalkozási Szerződésben rögzített 
vállalkozási díj összesen bruttó 279.400.000 Ft vállalkozási díjat állapítsanak 
meg a szerződéskötéstől számított 18 hónapra. Erre az összegre Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a 7.a/22.5.4. MVP Fabó Éva Sportuszoda 
fejlesztése elnevezésű költségvetési soron biztosítja a forrást.  

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

határozat 1. számú mellékletét képező Vállalkozási Szerződés aláírására. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 

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

               - a határozat közléséért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  2019.08.31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

463/2019. (VIII.08.) határozata 
 a „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az Aquantis Wellness- és Gyógyászati 

Központ mellett”projektre vonatkozó 303/2019. (V.30.), 304/2019. (V.30.) és 
305/2019. (V.30.) határozatok hatályon kívül helyezéséről 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával tudomásul veszi és 

elfogadja a Kormány 136/2019.(VI.11)  beruházások megvalósításával összefüggő 
kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendeletét, s az abban foglalt döntést, 
miszerint az Modern Városok Program keretében megvalósuló „Szálloda és 
Rendezvényközpont létesítése az Aquantis Wellness- és Gyógyászati Központ mellett” 
projekt beruházás építési műszaki ellenőri, 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 „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az Aquantis Wellness- és 
Gyógyászati Központ mellett” projekt megvalósításához szükséges projektmenedzseri 
feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére hozott 303/2019. 
(V.30.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

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

határozatával a „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az Aquantis Wellness- és 
Gyógyászati Központ mellett” projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési 
feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére hozott 304/2019. 
(V.30.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

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

határozatával a „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az Aquantis Wellness- és 
Gyógyászati Központ mellett” projekt megvalósításához szükséges műszaki ellenőri 
feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére hozott 305/2019. 
(V.30.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
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: a határozat közlésére: 2019. augusztus 23. 
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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, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

464/2019. (VIII.08.) határozata 
a TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002 azonosítószámú, az „Intercisa Múzeum fejlesztése” 

című projekt megvalósításával összefüggő tervezéssel kapcsolatos feladatok 
DVG Zrt. részére történő átadására 

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

gondoskodjon a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú, Intercisa Múzeum 
fejlesztése című pályázat keretén belül a Múzeum felújítás kiviteli tervének 
elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásról 9.544.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 
12.133.580,- Ft vállalkozási díj ellenében. 

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

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

szerződés és ahhoz szükséges dokumentumok aláírására. 
  

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                          a polgármester 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
     a Vasmű u. 41 Irodaház Kft. projektmenedzsment 

Határidő: 2019. augusztus 30. 
  
4.  Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Városi 

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. ( II. 
14.) rendelet 7.b  mellékletének 22.4.2 számú Pályázat és egyéb támogatással 
megvalósuló projektek kiadásai elnevezésű feladatsor TOP-6.1.4-2 Múzeum 
fejlesztése műszaki tevékenység kiemelt előirányzat során fedezetet biztosít. 

 
5.  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.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                          a polgármester 
                        - a költségvetés módosításáért és tervezéséért: 
                          a jegyző 
                       -  a költségvetés módosításában és 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, Lassingleitner 
Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

465/2019. (VIII.08.) határozata 
a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása a 

Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése, a TOP-6.1.4-16-
DU1-2018-00002 azonosítószámú Intercisa Múzeum fejlesztése, továbbá a TOP-

6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámú Aquantis Látogatóközpont 
kialakítása című projektre vonatkozó előirányzat csökkentésére 

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

évi költségvetési rendeletben rögzítésre kerüljön, hogy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának költségvetési és pénzügyi osztálya módosítást 
végezzen 3, 5.b, 6., 7.a, 7.b mellékleteken a következők szerint: 

 
Projekt azonosító Eredeti előirányzat Javasolt 

módosított 
előirányzat 

További évek 
kiadásai 

TOP-6.1.4-16-DU1-
2018-00001 
azonosítószámú 
Látogatóközpont 
kialakítása a 
Mondbach kúriában és 
a Baracsi úti 
Arborétum fejlesztése 

1 130 700 000 Ft 820 710 000 Ft 750 913 000 Ft 
 

TOP-6.1.4-16-DU1-
2018-00002 Intercisa 
Múzeum fejlesztése 

485 000 000 Ft 432 874 500 Ft 402 936 000 Ft 

TOP-6.1.4-16-DU1-
2018-00003 Aquantis 
Látogatóközpont 
kialakítása 

900 000 000 Ft 820 710 000 Ft 769 839 000 Ft 

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

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

466/2019. (VIII.08.) határozata 
a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása a 

Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése, a TOP-6.1.4-16-
DU1-2018-00002 azonosítószámú Intercisa Múzeum fejlesztése, továbbá a TOP-

6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámú Aquantis Látogatóközpont 
kialakítása című pályázat Marketing eszközök feladat átadására 

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

költségvetési rendeletben rögzítésre kerüljön, hogy Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának költségvetési és pénzügyi osztálya átcsoportosítást 
végezzen az 5. b melléklet 24.3. elnevezésű előirányzatról összesen 
1.129.993.000 Ft értékben a 5.  melléklet 22.4.3. előirányzatra a következők 
szerint: 

 
Részletező Előirányzatról Előirányzatra Rovat Összeg

51505118      19 221 900    

51505119        8 245 000    

51505117      15 300 000    

5.b melléklet 
24.3.”Pályázatokból további 
éveket terhelő kötelezettség 

tartaléka

 5. mellékletének 
22.4.3.TOP DOLOGI K342

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

gondoskodjon a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú 
Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum 
fejlesztése, a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú Intercisa 
Múzeum fejlesztése, továbbá a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 
azonosítószámú Aquantis Látogatóközpont kialakítása című pályázat keretében 
a Marketing eszközök fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátásáról 
33.465.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 42.550.500,- Ft megbízási díj ellenében. 

  
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat mellékletét 

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

szerződés és ahhoz szükséges dokumentumok aláírására. 
  
           Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                            a polgármester 
                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                            a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi oOsztály vezetője 
         a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
           Határidő:  a szerződés megkötésére: 2019. augusztus 30. 
  



20 

 

5.  Az 2. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú 
Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló 6/2019. ( II. 14.) rendelet 5. mellékletének 22.4.3. TOP DOLOGI kiemelt 
előirányzat során fedezetet biztosít. 

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

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

  
             Felelős: -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                               a polgármester 
                            -  a költségvetés módosításáért: 
                               a jegyző 
                            -  a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:    2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 



21 

 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

467/2019. (VIII.08.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház 

Kft. között, a „TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú, Kerékpárút 
hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” című projekt tárgyában 

a megvalósításához szükséges szerződések megkötésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektmenedzseri feladatok 
ellátására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megbízási szerződést kössön, 
melyben összesen bruttó 14.750.000,- Ft megbízási díjat rögzítenek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő 
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. ( II. 14.) rendelet 5. 
mellékletének 22. számú 4. TOP Programok elnevezésű feladatsor 3. Dologi 
kiadások kiemelt előirányzat fedezetet biztosít. 

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

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

  
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő: 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozati javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja. 
 

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

Határidő: 2019. augusztus 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
468/2019. (VIII.08.) határozata 

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház 
Kft. között, a „TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú, Kerékpárút 

hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” című projekt tárgyában a 
megvalósításához szükséges szerződések megkötésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzési feladatok 
ellátására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel megbízási szerződést kössön, 
melyben összesen bruttó 5.900.000,- megbízási díjat rögzítenek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő 
kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. ( II. 14.) rendelet 5.  
mellékletének 22. számú 4. TOP Programok elnevezésű feladatsor 3. Dologi 
kiadások kiemelt előirányzat fedezetet biztosít. 

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

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

  
Felelős: -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő:  2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozati javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2019. augusztus 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

469/2019. (VIII.08.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház 

Kft. között, a „TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú, Kerékpárút 
hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” című projekt tárgyában 

a megvalósításához szükséges szerződések megkötésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a műszaki ellenőri feladatok 
ellátására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megbízási szerződést kössön, 
melyben összesen bruttó 5.900.000,- Ft megbízási díjat rögzítenek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő 
kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. ( II. 14.) rendelet 7. 
a mellékletének 22. számú 4.8. TOP-6.4.1-16-1 Kerékpárút beruházás soron 
fedezetet biztosít. 

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

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

  
Felelős: -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő:  2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozati javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja. 
 

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

Határidő: 2019. augusztus 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
470/2019. (VIII.08.) határozata 

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház 
Kft. között, a „TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú, Kerékpárút 

hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” című projekt tárgyában a 
megvalósításához szükséges szerződések megkötésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a kötelező nyilvánosság 
biztosításához kapcsolódó feladatok ellátására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel 
megbízási szerződést kössön, melyben összesen bruttó 2.950.000,- Ft 
megbízási díjat rögzítenek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő 
kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. ( II. 14.) rendelet 5.  
mellékletének 22. számú 4. TOP Programok elnevezésű feladatsor 3. Dologi 
kiadások kiemelt előirányzat fedezetet biztosít. 

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

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

  
Felelős: -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő:  2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozati javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja. 
 

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

Határidő:  2019. augusztus 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

471/2019. (VIII.08.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a TOP-6.5.1-16-

DU1-2018-00001 azonosítószámú a „Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum 
energetikai fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges szerződések 

megkötésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektmenedzseri feladatok 
ellátására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megbízási szerződést kössön, 
melyben összesen bruttó 4.900.000,- Ft megbízási díjat rögzítenek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő 
kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. ( II. 14.) rendelet 5.  
mellékletének 22. számú 4. TOP Programok elnevezésű feladatsor 3. Dologi 
kiadások kiemelt előirányzat fedezetet biztosít. 

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

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

  
Felelős: -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő:  2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozati javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja. 
 

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

Határidő: 2019. augusztus 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

472/2019. (VIII.08.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a TOP-6.5.1-16-

DU1-2018-00001 azonosítószámú a „Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum 
energetikai fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges 

szerződések megkötésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a műszaki ellenőri feladatok 
ellátására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megbízási szerződést kössön, 
melyben összesen bruttó 1.960.000,- Ft megbízási díjat rögzítenek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő 
kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. ( II. 14.) rendelet 
7.b  mellékletének 22. számú 4. 3. TOP-6.5.1-16-1 Dózsa Mozicentrum épület 
megújítása során fedezetet biztosít. 

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

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

  
Felelős: -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő:  2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozati javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja. 
 

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

Határidő: 2019. augusztus 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

473/2019. (VIII.08.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a TOP-6.5.1-16-

DU1-2018-00001 azonosítószámú a „Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum 
energetikai fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges 

szerződések megkötésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a kötelező nyilvánosságra 
vonatkozó feladatok ellátására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megbízási 
szerződést kössön, melyben összesen bruttó 219.100,- Ft megbízási díjat 
rögzítenek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő 
kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. ( II. 14.) rendelet 5. 
mellékletének 22. számú 4. TOP Programok elnevezésű feladatsor 3. Dologi 
kiadások kiemelt előirányzat fedezetet biztosít. 

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

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

  
Felelős: -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                  a polgármester 
               -  a költségvetés módosításáért: 
                  a jegyző 
              -   a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozati javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja. 
 

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

Határidő: 2019. augusztus 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

474/2019. (VIII.08.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, TOP-6.9.2-16-DU1-

2018-00001 azonosítószámú a „Helyi identitás és kohézió erősítése 
Dunaújvárosban” című projekt megvalósításához szükséges szerződések 

megkötésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektmenedzseri feladatok 
ellátására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megbízási szerződést kössön, 
melyben összesen bruttó 5.475.000,- Ft megbízási díjat rögzítenek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő 
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. ( II. 14.) rendelet 5. 
mellékletének 22. számú 4. TOP Programok elnevezésű feladatsor 3. Dologi 
kiadások kiemelt előirányzat fedezetet biztosít. 

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

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

  
Felelős: -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő:  2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozati javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja. 
 

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

Határidő: 2019. augusztus 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

475/2019. (VIII.08.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, TOP-6.9.2-16-DU1-

2018-00001 azonosítószámú a „Helyi identitás és kohézió erősítése 
Dunaújvárosban” című projekt megvalósításához szükséges szerződések 

megkötésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a kötelező nyilvánosságra 
vonatkozó feladatok ellátására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megbízási 
szerződést kössön, melyben összesen bruttó 1.095.000,- Ft megbízási díjat 
rögzítenek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő 
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. ( II. 14.) rendelet 5. 
mellékletének 22. számú 4. TOP Programok elnevezésű feladatsor 3. Dologi 
kiadások kiemelt előirányzat fedezetet biztosít. 

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

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

  
Felelős: -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                  a polgármester 

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

Határidő:   2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozati javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja. 
 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

476/2019. (VIII.08.) határozata 
a TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázaton való 

részvételről és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a pályázat előkészítési 
feladataira kötendő szerződéstervezet elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson 
be a TOP-6.2.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” címmel 
megjelent pályázati felhívásra a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Integrált Területi Programjának 2.0-1. módosítással 
dokumentum (ITP) végrehajtása érdekében a pályázat területi specifikációjában 
meghatározott projektfőösszeg, összesen 1100 Millió Ft mértékéig, valamint 
elhatározza a kapcsolódó projekt végrehajtását. 

 
2. A projekt megvalósításának tervezett helyszínei:  

Bölcsődék igazgatósága Dunaújváros:  
Zengő-Bongó Bölcsőde (Dunaújváros, Bólyai u. 2.) 
Hétszínvirág Bölcsőde (Dunaújváros, Barátság útja 1.) 

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

1. pontban megnevezett pályázati támogatási kérelem benyújtásához, illetve a 
projekt előkészítéséhez szükséges dokumentumokat aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a pályázat benyújtására: 2019. augusztus 30. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1.) pontban megjelölt 
támogatási kérelem benyújtása, valamint a kapcsolódó projekt megvalósítása 
érdekében a pályázat megvalósításához kapcsolódó előkészítési feladatokat 
(megalapozó-, illetve stratégiai dokumentum készítése, szükségletfelmérés) a 
határozat mellékletét képező vállalkozási szerződésben foglaltaknak 
megfelelően a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű u. 41.) 
végezze el nettó 7.950.000 Ft + 27 % ÁFA: 2.146.500 Ft, azaz bruttó 
10 096 500 Ft vállalkozási díjért. 
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
4.) pontban megjelölt szerződés aláírására.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                          a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a szerződés aláírására: 2019. augusztus 21. 
 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a 4.) pontban 
meghatározott feladatra előfinanszírozásként 10 096 500 Ft-ot biztosít 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése 5. 
melléklet 22.4. TOP programok/ dologi kiadások/ TOP előkészítő, megalapozó 
tevékenységek előirányzat sor terhére azzal, hogy az összeg a későbbiekben a 
pályázati forrásból elszámolható. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron következő 
módosításánál vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel 
összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester 

                        - a költségvetés módosításáért: 
                          a jegyző 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
      - a határozat közléséért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi 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, Lassingleitner 
Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

477/2019. (VIII.08.) határozata 
a TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázat 
kapcsán a Magyar Bölcsődék Egyesületével kötendő együttműködési 

megállapodás megkötéséről 
 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.2.1-19 „Bölcsődei 
férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati felhívásra benyújtandó 
támogatási kérelemhez kapcsolódóan együttműködési megállapodást kössön a 
Magyar Bölcsődék Egyesületével, mint a bölcsődei, mini bölcsődei intézményi 
ellátásokra az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere által kijelölt 
módszertani szervezettel. 

 
2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1.) pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő együttműködési megállapodást 
aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a megállapodás aláírására: 2019. augusztus 21. 
 

3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Magyar 
Bölcsődék Egyesülete összesen 750 000 Ft (750 000 Ft + 0 Ft ÁFA) megbízási 
díjra jogosult a megállapodásban rögzített módszertani szakértői feladatai 
elvégzéséért, valamint elhatározza, hogy e feladathoz kapcsolódóan a 
megbízási díj 60 %-át kitevő 1. részszámla pénzügyi teljesítésére 
előfinanszírozásként 450 000 Ft-ot biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetése 5. melléklet 22.4. TOP programok/ 
dologi kiadások/ TOP előkészítő, megalapozó tevékenységek előirányzat sor 
terhére, mely költség a későbbiekben a pályázati forrásból elszálmolható. 
 

4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 3.) 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron következő 
módosításánál vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel 
összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester 

                         - a költségvetés módosításáért: 
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                           a jegyző 
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
               - a határozat közléséért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi 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, Lassingleitner 
Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta:     
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
478/ 2019. (VIII.08.) határozata 

a TOP 6.6.1 projekt keretében az orvosi rendelők felújításához kapcsolódó 
pótmunkák fedezetének saját forrásból történő biztosításáról 

 
1)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Váci M. utca 

9.-10. alatti rendelő felújításának befejezési határidő módosításához hozzájárul, 
valamint a kapcsolódó pótmunkák elvégzését bruttó 11.334.560 Ft összegben, 
míg az Alkotás utca 7. alatti rendelő felújításához kapcsolódó pótmunkák 
elvégzését bruttó 7.294.982 Ft összegben biztosítja.  

 
2)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő Váci M. 

utcai rendelőhöz kapcsolódó kötelezettségvállalás fedezetét a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről és annak 
végrehajtásáról szóló 6/2019.(II.15.) rendelet 7.a mellékletének 5.3 
„Szennyvíztisztító telep új sodorvonali vezeték tervezés engedélyezés” 
elnevezésű sorról 11.334.560 Ft átcsoportosítása útján biztosítja a 7. a 
melléklet 22.4.11 TOP-6.6.1 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése építés” elnevezésű sorra. 

 
3)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő Alkotás 

utcai rendelőhöz kapcsolódó kötelezettségvállalás fedezetét a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről és annak 
végrehajtásáról szóló 6/2019.(II.15.) rendelet 7.b mellékletének 5.7 
„Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2019.” elnevezésű sorról 4.550.965 Ft, 
7.a melléklet 13.4   „Víztakarékos eszközök felszerelése önkormányzati 
tulajdonú épületekben” elnevezésű sorról 2.137.926 Ft, míg a 7.a mellékletének 
5.3 „Szennyvíztisztító telep új sodorvonali vezeték tervezés engedélyezés” 
elnevezésű sorról 606.091 Ft átcsoportosítása útján biztosítja a 7. a melléklet 
22.4.11 TOP-6.6.1 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
építés” elnevezésű sorra. 

 
4)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Vasmű u. 41. 

Irodaház Kft-t, hogy jelen határozat 1. pontjában szereplő feladat 
vonatkozásában a közbeszerzési eljárás eredményeként a BRIVI-SZER Kft.-vel 
megkötött vállalkozási szerződések módosítását készítse elő, és a 
módosításhoz szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.  

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. és 3. pontban foglaltaknak 
megfelelően a 2019. évi költségvetési rendelet következő módosítása során 
vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos teendőket végezze el. 
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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 
 
6)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 

határozat közlésére 
 

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

Határidő: 2019.08.16. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

479/2019. (VIII.08.) határozata 
beérkezett ajánlatok elbírálásáról a Világörökségi helyszínek fejlesztése című 
projekt elnevezésű beruházás megvalósításával kapcsolatosan lefolytatandó 

közbeszerzési eljáráshoz szükséges közbeszerzési szaktanácsadó biztosítása 
tárgyában 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „a Világörökségi helyszínek 

fejlesztése című projekt elnevezésű beruházás megvalósításával kapcsolatosan 
lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz szükséges közbeszerzési 
szaktanácsadó” tárgyában beérkezett ajánlatok alapján nyertes ajánlattevőként 
az alábbi ajánlattevőt jelöli meg: Ész-Ker Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt., 
székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. 
Ajánlattételében rögzített ajánlati ár: 11.600.000,- Ft + 27% áfa 

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

1. pontban szereplő feladat ellátására vállalkozási szerződést (határozat 
melléklete) kössön az 1. pontban szereplő ajánlattevővel. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásának előkészítésében való 
                közreműködésért: 

    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. szeptember 16. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
480/2019. (VIII.08.) határozata 

Dunaújváros területén új parkolóhelyek közvilágításának kiépítéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 

területén új parkolóhelyek közvilágításának kiépítési munkáit (a Gábor Áron 
utcában, a Szórád Márton úton a Járási Hivatal épülete mellett és a 15-17. előtt) 
bruttó 16.374.184,- Ft összegért a DVG Zrt-től megrendeli. 

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

feladatra a fedezetet bruttó 16.374.184 Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: a 
Rendelet) 7.a. mellékletének 1. Városfejlesztés és -rendezés alcíme alatti 1.3. 
„Csillagdomb beépítetlen területein tervek készítése” soráról 4.970.800 Ft; míg 
a 2. Városüzemeltetés alcím alatti 2.1. „Parkolók közvilágítás tervezése” sorról 
2.512.872 Ft, a 2.2. „Közvilágítás fejlesztése” sorról 4.161.309 Ft, és a 2.14. 
„Volt zöld SZTK körül parkolók építése” sorról 4.729.203 Ft átcsoportosításával 
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. augusztus 30.  
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 2. 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

      a jegyző 
  - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
    közreműködésért: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

481/ 2019. (VIII.08.) határozata 
a KEHOP- 2.2.2-15-00044 Észak-és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU2) projekt többletköltségének biztosítására 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az ÉKDU2 

projekt keretében megvalósuló északi terület szennyvízelvezetési rendszer 
kiépítésének többletköltség finanszírozását – 58.032.236.- Ft bruttó összegben 
biztosítja, mely kötelezettség vállalás fedezetét a 2020. évi költségvetésben 
nevesíti. 

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

pontban foglalt kötelezettség vállalást a 2020. évi költségvetés tervezése során 
vegye figyelembe. 

     
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért : 

         a jegyző 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:  a 2020. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

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

  
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

         a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
 Határidő:  2019. augusztus 23. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Szabó Zsolt képviselő módosító javaslatát – 
mellette szavazott 4 fő (Barta Endre, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), ellene 
szavazott 5 fő (Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Gombos István, Lassingleitner Fruzsina), nem 
szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád) – nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

482/2019. (VIII.08.) határozata 
Szabó Zsolt képviselő módosító javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatta Szabó Zsolt képviselő 
azon módosító javaslatát, mely szerint a „Javaslat az élményfürdő koncesszió 
keretében történő üzemeltetésével kapcsolatosan, ajánlattételre kiválasztott 
gazdasági szereplők ajánlatainak bontására és értékelésére” című előterjesztés 
határozati javaslata akként módosuljon, hogy a közgyűlés hozzon egy ideiglenes 
döntést, a végleges döntés meghozataláig az élményfürdőt üzemeltesse a jelenlegi 
vállalkozó, és ezalatt az időszak alatt olyan megoldás kerüljön előterjesztésre, amely 
hosszú távon a jelenleginél költséghatékonyabb módon a dunaújvárosi vállalkozások 
általi üzemeltetésről szóljon. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem 
szavazott 3 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

483/2019. (VIII.08.) határozata 
az élményfürdő koncesszió keretében történő üzemeltetésével kapcsolatosan, 

ajánlattételre kiválasztott gazdasági szereplők ajánlatainak bontásáról és 
értékeléséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az alábbi 

gazdasági társaságok adtak ajánlatot az élményfürdő üzemeltetésére: 
-UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt., 
- DVG Zrt., 
- B+N Referencia Zrt. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelzett gazdasági 

társaságok ajánlatai közül az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. ajánlatát 
tartja a legkedvezőbbnek, egyben utasítja a polgármester a határozat közlésére 
és a határozat mellékleteként csatolt szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester  
                      - a határozat végrehajtásának előkészítésében való 

közreműködésért: 
        a vagyonkezelési osztály 

Határidő: a határozat közlésére és a szerződés aláírására: az előkészítő 
                osztálynak való megküldését követő nyolc napon belül. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 3 fő 
(Barta Endre, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

484/2019. (VIII.08.) határozata 
a „Szolgáltatási koncesszió a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi 

sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan” kiválasztott gazdasági 
szereplők ajánlatainak bontásáról és értékeléséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az alábbi 

gazdasági társaságok adtak ajánlatot: 
-UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt., 
- DVG Zrt., 
- Pentele Green Kft. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelzett gazdasági 

társaságok ajánlatai közül az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt.  ajánlatát 
tartja a legkedvezőbbnek, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére 
és a határozat mellékleteként csatolt szerződés aláírására 2019. augusztus 15-I 
hatályba lépéssel és a 438/2019. (VII.04.) határozat 2. pont 1. francia bekezdése 
alapján 2019. augusztus 14-vel történő szerződés megszüntető szerződés 
aláírására. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal, hogy 

amennyiben a „Szolgáltatási koncessziós szerződés a dunaújvárosi Jégcsarnok 
és a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan” című 
szerződés a szerződésben rögzített határozott idő lejárta előtt koncesszióba 
adónak felróható okból megszűnik, úgy az ideiglenes kézilabda csarnok 
építésének költségei egy összegben kifizeti koncessziós jogosult részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester  
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

        a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére és a szerződések aláírására: 
                2019. augusztus 14. 
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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, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

485/2019. (VIII.08.) határozata 
az Északi Ipari Parkban található Dunaújváros belterület, 2976/52 helyrajzi szám 

alatt felvett, 3992 m² területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 
hasznosításáról  

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy nyilvános 
pályázati úton  értékesíti a dunaújvárosi 2976/52 hrsz.-ú, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű, 3992 m2 nagyságú belterületi ingatlant 19.960.000,-
Ft+Áfa, azaz bruttó 25.349.200,-Ft kikiáltási áron azzal, hogy a pályázati 
felhívásban szerepelnie kell annak a kitételnek, miszerint a Magyar Államot az 
ingatlanra elővásárlási jog illeti meg és a vételáron felül a nyertes pályázót 
terheli a közműcsatlakozások, az igényelt közműkapacitások, valamint a forgalmi 
értékbecslés költsége is.  

 
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. 08. 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), 
nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

486/2019. (VIII.08.) határozata 
 a dunaújvárosi  2976/44 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Északi 
Ipari Parkban található ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 2976/44 helyrajzi 

számon nyilvántartott, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlanok 
értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánítja, megállapítja, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek a 
pályázó maradéktalanul eleget tett. A pályázati kiírásra 1 db pályázat érkezett. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban hivatkozott pályázat 

nyertesének a Danmin Épszer Kft-t jelöli meg. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

nyertes pályázó jogi képviselője által előkészített adásvételi szerződés aláírására, 
egyúttal felkéri jelen határozat közlésére.  

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

                       számított 8 napon belül.   
               - a szerződés aláírására: a jogerős telekalakítást követő 
                          30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

487/2019. (VIII.08.) határozata 
a dunaújvárosi 111/3/A/41 helyrajzi számú, Dunaújváros, Táncsics M. u. 3/A. 
szám alatt található, raktár megnevezésű ingatlan pályázata vonatkozásában 

állásfoglalás kialakításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, a 
dunaújvárosi 111/3/A/41 hrsz. alatt nyilvántartott, raktár megnevezésű 160 m² 
nagyságú, természetben Dunaújváros, Táncsics M. u. 3./A. pince szintjén 
található ingatlan vonatkozásában adásvételi szerződés nem jött létre a DMJV 
Közgyűlése 87/2014. (IV.24.) határozatában és a pályázati kiírásban foglaltak 
szerint. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat közlésére. 
 

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

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
illetve a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját tárgyalások megkezdésére, és 
megállapodás megkötésére Lakatos Balázs ingatlanhasználóval az 1. pontban 
megjelölt ingatlan vonatkozásában. 

 

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester 
                a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: 2019. december 31. 
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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, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

488/2019. (VIII.08.) határozata 
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

kérelmének elbírálására hulladékudvar létesítéséről 
 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 

önkormányzat tulajdonát képező 774/7 hrsz.-ú, 7126 m² nagyságú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás javára a földhasználati jogot 
alapító megállapodás mellékletét képező FM: 1485/2019. számú, Vincellér János 
földmérő mérnök által készített és a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi 
Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által 2019.07.29-én záradékolt változási 
vázrajzon 774/7 hrsz.-ú földrészlet II. jelű 1.500 m² nagyságú területére 
térítésmentesen földhasználati jog létesüljön a határozat mellékletét képező 
földhasználati jogot alapító megállapodás szerint, azzal, hogy az 
ingatlannyilvántartási eljárás költsége és az ügyvédi megbízási díj a 
földhasználót terheli. 

 
2) Az építmény használatbavételi engedélye, vagy a bejelentés jogerőre 

emelkedéséig Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése ingyenes használati 
jogot biztosít az 1. pontban hivatkozott vázrajz szerinti területrészre a Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére az általa 
előkészített szerződés alapján, melynek aláírására felhatalmazza a 
Polgármestert. 

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

közlésére, felhatalmazza továbbá a szerződés aláírására a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester  
          - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:                  
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 
                 - 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 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

489/2019. (VIII.08.) határozata  
a Három Ország Legerősebb Emberei Csapat Verseny támogatásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Lovasliget Kft.  (2500 

Esztergom, Látóhegyi út 20376/1., ügyvezető: Fekete László, adószám: 
14828830-2-11) által 2019. szeptemberében Dunaújvárosban megrendezésre 
kerülő Három Ország Legerősebb Emberei Csapat Verseny költségeihez 
5.000.000,- Ft + Áfa (6.350.000,- Ft) vissza nem térítendő támogatást nyújt a 
2019. évi költségvetés 5. melléklet 14. alcím, Vagyongazdálkodási feladatok, 3. 
sor dologi kiadások sora terhére 1.850.000,- Ft, valamint az 5.a. melléklet 13. 
sport célok és feladatok alcím alatt szereplő Sportfeladatokra felosztható keret 
sora terhére 4.500.000,- Ft. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Lovasliget Kft.-vel a céltámogatási szerződést 
kösse meg azt követően, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett 
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján az európai uniós 
források felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata 
eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás 
nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a 
csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a 
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. 
A polgármester felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek az európai 
uniós források felhasználásáért felelős miniszter módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

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

        a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 

                        - a céltámogatási szerződés aláírására: az európai uniós források      
                          felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata 
                          eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 

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

 

Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a jegyző 

               - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály 

Határidő:  a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától 
                 számított 30 nap 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításakor vegye 
figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

490/2019. (VIII.08.) határozata 
a 11. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására 

dr. Müller Éva Irén támogatás iránti kérelme elbírálásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Müller Éva Irén orvos részére 

házi gyermekorvosi tevékenységének tényleges megkezdésétől 2019. 
december 1-től 12 hónapon keresztül 2020. november 30-ig havi 300.000,- Ft 
szabad felhasználású, 2020. december 1-től legfeljebb 4 év időtartamra havi 
100.000,- Ft lakhatási célú támogatást nyújt azzal, hogy dr. Müller Éva Irén öt 
évig köteles a dunaújvárosi 11. számú házi gyermekorvosi körzetet házi 
gyermekorvosként ellátni. Amennyiben a háziorvosi tevékenysége 
Dunaújvárosban öt év letelte előtt bármely okból megszűnik, úgy a szabad 
felhasználású és 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. Müller Éva Irén részére 
szakemberlakást biztosít, illetve dr. Müller Éva Irén saját tulajdonú ingatlan 
megvásárlásával lakhatását megoldja. 

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

jelölt összeg 2019. évre eső 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. Müller Éva Irénnel 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: a szerződés megkötéséhez szükséges 
                       mellékletek benyújtását követően haladéktalanul 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
491/2019. (VIII.08.) határozata 

a 11. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására 
dr. Müller Éva Irénnel előszerződés és feladatellátási szerződés megkötéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 

legkésőbb 2019. december 1-től a dunaújvárosi 11. számú házi gyermekorvosi 
körzetre területi ellátási kötelezettséggel feladatellátási szerződést kíván kötni 
dr. Müller Éva Irén gyermekorvossal.  

 
2.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti feladatellátási előszerződést írja 
alá a dr. Müller Éva Irén gyermekorvossal.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

                      - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                        a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: 2019. október 1. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 2. számú melléklete szerinti feladatellátási szerződést írja alá 
dr. Müller Éva Irén gyermekorvossal, miután dr. Müller Éva Irén a 2400 
Dunaújváros, Alkotás u. 9. szám alatti telephelyre vonatkozó, praxisjogot 
engedélyező végleges határozat eredeti példányát bemutatta. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

                      - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                        a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: a végleges 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. 
november 30. napjával való megszűnéséről szóló okiratot írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester 
    - a végrehajtásban való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztályvezető 

        Határidő: a végleges praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

492/2019. (VIII.08.) határozata 
a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet részére nyújtott visszatérítendő 

támogatás összegének Önkormányzatunk 2020. évi költségvetési rendeletében 
való tervezésére 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szent Pantaleon Kórház-
Rendelőintézetet a 2015. december 7-én megkötött támogatási szerződés alapján 
189 millió forint visszatérítendő támogatásban részesítette. A Kórház a 
visszatérítendő támogatásból 71.105.121,- Ft-ot 2016 decemberében visszafizetett, a 
fennálló tartozás összege: 117.894.879,- Ft. A Kórház a visszatérítendő támogatást a 
felhasználás véghatáridejétől (2020. május 31.) számított 24 havi egyenlő részletben 
köteles visszafizetni. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése 
összeállítása során 34.386.007,- Ft-ot bevételként vegye figyelembe, azt követően 
pedig a fennmaradó összeget a következő évek költségvetése összeállítása során 
tervezze be.  

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  2020. évi költségvetés összeállításának időpontja 



51 

 

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, Lassingleitner 
Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
493/2019. (VIII.08.) határozata 

a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány  
2018. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros és Környéke 

Közbiztonságáért Közalapítványnak a 2018. évről szóló beszámolóját és 
közhasznúsági jelentését tudomásul veszi. 

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

közlésére. 
 

 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Határidő: 2019. augusztus 21. 
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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, Lassingleitner 
Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

494/2019. (VIII.08.) határozata 
Rácalmás településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról szóló 

egyeztetési anyagának véleményezéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Rácalmás településrendezési 

eszközeinek felülvizsgálatáról szóló egyeztetési anyagát elfogadja és az 
egyeztetési folyamatban továbbra is részt kíván venni. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 

határozat közlésére Rácalmás polgármesterével. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
            a polgármester 

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

Határidő: 2019. augusztus 22. 
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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, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

495/2019. (VIII.08.) határozata  
a Dunaújvárosi Sportcsarnok „csarnokzáró” rendezvényének támogatására  

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi 
Turisztikai Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) és az 
önkormányzat között létrejött közfeladat ellátási szerződésben foglaltak alapján 
megbízza a társaságot a Dunaújváros Sportcsarnok „csarnokzáró” 
rendezvényének lebonyolításával, melyhez 21 millió forint összegben a 2019. évi 
önkormányzati költségvetés 5. b. melléklete Általános tartalék előirányzat terhére 
forrást biztosít. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. köteles a forrás 
felhasználásáról elszámolni a 2019. évi veszteségkiegyenlítésről/ellentételezésről 
szóló elszámolásban. 

 

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

Határidő:  a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről, egyúttal felkéri a polgármestert jelen 
határozat közlésére. 
 

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

Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                 megküldést követő 8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

496/2019. (VIII.08.) határozata  
 tagi kölcsön nyújtásáról az Innopark Nonprofit Kft. részére, 

működő-és fizetőképessége biztosítására 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Innopark Nonprofit Kft. 
(2400 Dunaújváros, Magyar út 106/B) likviditási helyzetét ismertető levelét, mely 
szerint a társaság működő-és fizetőképessége biztosításához 2019. évben várhatóan 
7.500.000,- Ft forrás szükséges, ezért úgy határoz, hogy 7.500.000,- Ft összegű tagi 
kölcsön nyújt a társaság részére azzal, hogy 

- az önkormányzat a tagi kölcsön összegét 2019. augusztus 31. napjáig folyósítja; 
- az Innopark Nonprofit Kft. a tagi kölcsön összegét 2020. március 31. napjáig 

köteles az önkormányzat részére visszafizetni. 
 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati 
rendelet 5.b. melléklet általános tartalék terhére 7.500.000,- Ft összegben forrást 
biztosít. 

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

határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a 
pénzügyi teljesítésről az 1. pontban megjelölt időpontig, valamint a határozat mellékletét 
képező tagi kölcsön szerződés  aláírására, egyúttal felkéri a polgármestert jelen 
határozat közlésére.  

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

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

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 2. 
pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron következő 
módosítása során vegye figyelembe. 

 

Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
     a jegyző 
   - a költségvetés módosításában 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 Hingyi László képviselőt személyes érintettségre 
vonatkozó bejelentését figyelembe véve a „Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó 
Szövetség támogatására” című előterjesztés határozati javaslatára történő 
szavazásból – mellette szavazott 5 fő (Cserni Béla, Gombos István, Lassingleitner 
Fruzsina, Nagy Zoltánné, Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Iván László, Pintér 
Attila), tartózkodott 2 fő (Cserna Gábor, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő 
(Barta Endre, Hingyi László, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád) – nem zárta ki és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

497/2019. (VIII.08.) határozata 
Hingyi László képviselő személyes érintettség bejelentése alapján 

a határozathozatalból történő kizárásáról 
  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a „Javaslat a Dunaújvárosi 
Labdarúgó Szövetség támogatására” című előterjesztés határozati javaslatára 
történő szavazásból Hingyi László képviselőt nem zárja ki. 
  
Felelős:         a polgármester 
Határidő:       azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Hingyi László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

498/2019. (VIII.08.) határozata  
a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatásáról 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Labdarúgó 

Szövetség (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., képviseli: Kalácska András 
elnök) részére 2.500.000 Ft, azaz Kettőmillió-ötszázezer forint vissza nem 
térítendő támogatást nyújt a 2019. évi költségvetés 5. melléklet 14. alcím, 
Vagyongazdálkodási feladatok, 3. sor dologi kiadások sora terhére, annak 
ismeretében, hogy a Szövetség részére 2019. évben nyújtott 4.000.000,- Ft 
támogatási összeg elszámolása még nem történt meg. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetséggel a 
céltámogatási szerződést kösse meg azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján 
az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter előzetes 
felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben 
nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett 
támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági 
rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami 
támogatásnak minősül. A polgármester felhatalmazása kiterjed a 
szerződéstervezetnek az európai uniós források felhasználásáért felelős 
miniszter módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés 
aláírására. 

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

        a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 

                        - a céltámogatási szerződés aláírására: az európai uniós források      
                          felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata 
                          eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 

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

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 

              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály 

Határidő: a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától 
                számított 30 nap 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításakor vegye 
figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
499/2019. (VIII.08. ) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 
35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete alapján rendkívüli iskolakezdési 

támogatás kifizetésére vonatkozó döntés meghozataláról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 
35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 39/A. §-ában meghatározott 
feltételekkel gyermekenként egyszeri 6.000 forint pénzbeli támogatásként – 
maximum 20.000.000,- forint összegben – rendkívüli iskolakezdési 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/b. melléklet 23. sorában 
rendelkezésre áll. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a rendkívüli iskolakezdési támogatás kifizetéséről 
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. pontja alapján gondoskodjon. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

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

  a szociális osztály vezetője 
 
 


