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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. szeptember 5-ei 
rendkívüli nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános 
adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat az „MVP-Szalki-sziget rekreációs célú” 
fejlesztése projektre vonatkozó előirányzat átcsoportosításra” című előterjesztést a 
rendkívüli nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – felvette és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
500/2019. (IX.05.) határozata 

„Javaslat az „MVP-Szalki-sziget rekreációs célú” fejlesztése projektre 
vonatkozó előirányzat átcsoportosításra” című előterjesztés sürgősségi 

indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. szeptember 5-ei rendkívüli nyílt 
ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat az „MVP-Szalki-sziget rekreációs célú” 
fejlesztése projektre vonatkozó előirányzat átcsoportosításra” 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 KNYKK Zrt. és Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata között létrejött jogutódlás miatti szerződésmódosításra – 
jogutód: Volánbusz Zrt.” című előterjesztést a rendkívüli nyílt ülés tárgysorozatába – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

501/2019. (IX.05.) határozata 
„Javaslat a KNYKK Zrt. és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

között létrejött jogutódlás miatti szerződésmódosításra – jogutód: Volánbusz 
Zrt.” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. szeptember 5-ei rendkívüli nyílt 
ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a KNYKK Zrt. és Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata között létrejött jogutódlás miatti szerződésmódosításra – 
jogutód: Volánbusz Zrt.” 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 – háziorvosi és 
gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására” 
című előterjesztést a rendkívüli nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák 
Máté) – levette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

502/2019. (IX.05.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés meghívója szerinti 23. napirendi pont levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. szeptember 5-ei rendkívüli nyílt 
ülésének meghívó szerinti 23. napirendi pontját, mely „Javaslat „Dunaújváros – 
háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás 
megindítására” 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 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
503/2019. (IX.05.) határozata 

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. szeptember 5-ei rendkívüli 
nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
2.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. I-VI. havi 

pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 
3.  Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Nyugati gazdasági 

terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezési feladataival 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

4.  Javaslat az MVP „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt keretén belül 
megvalósuló „Szalki-sziget vonzerejének növelése” alprojekt kivitelezési 
feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

5.  Javaslat az „MVP-Fabó Éva uszoda fejlesztése”, a „TOP-6.6.1-Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” és az „MVP-Vidámpark, illetve a 
vidámparki terület fejlesztése” projektekre vonatkozó előirányzat 
átcsoportosításra 

 
6.  Javaslat a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia megvalósítása keretén belül, a 

BMSK Zrt.-vel a közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésére 
megkötött megbízási szerződés 2. számú módosítására 
 

7. Javaslat Fejér megye területrendezési terve egyeztetési anyagának 
véleményezésére 

 
8. Javaslat a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére kötött vállalkozási 

szerződés módosítására 
 
9.  Javaslat intézmények fejlesztési, felújítási munkáira 
 
 
10.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Páskom utcai vízelvezető árok 

helyreállítási munkálataira 
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11.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város a Lebuki patak külterületi, zártkerti 
szakaszán a 044-048 hrsz. terület helyreállítási munkálataira 

 
12.  Javaslat Dunaújváros, Építők útja 325/2 hrsz.-ú ingatlan (uszoda büfé) vízellátás 

kivitelezési munkáira 
 

13. Javaslat Tóth Kálmán képviselői indítványának megtárgyalására (Újmajori dűlő 
ivóvíz kiépítési és kiviteli terv) 
 

14. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete alapján az időskorúak 
támogatása időpontjának meghatározására 
               

15.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 324/2019. (V.30.) 
határozata módosítására – DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 
Nonprofit Kft. gazdálkodásának vizsgálata 

 
16. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság területén új óvárosi körzeti 

megbízott kinevezésének véleményezésére 
 
17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 8. számú felnőtt 

háziorvosi körzet ellátására jelentkezett dr. Surányi Hilda támogatás iránti 
kérelme elbírálásáról szóló 404/2019. (VI.20.) határozat kiegészítésére 
    

18. Javaslat a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról 
szóló 439/2017. (VI.15.) határozat módosítására 

 
19. Javaslat a Siklói út elnevezés földhivatali bejegyzésének elrendelésére 
 
20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 

közbeszerzési tervének 5. számú módosítására 
 

21. Javaslat „Új fogászati kezelőegységek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 
 

22. Javaslat „Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 
 

23. Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni 
védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás 
és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 
 

24. Javaslat „Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátása” 
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 

 
25. Javaslat „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén 

található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi 
buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú 
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közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadására, az eljárás megindítására 
 

26. Javaslat „Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és 
közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 

 
27. Javaslat bírósági ülnök soron kívül megválasztására 
 
28. Javaslat képviselői megbízatás megszűnésének megállapítására 
 
29. Javaslat az „MVP-Szalki-sziget rekreációs célú” fejlesztése projektre vonatkozó 

előirányzat átcsoportosításra 
 
30. Javaslat a KNYKK Zrt. és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

között létrejött jogutódlás miatti szerződésmódosításra – jogutód: Volánbusz Zrt. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülésre meghívott személyek 
számára tanácskozási jogot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – biztosított és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

504/2019. (IX.05.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. szeptember 5-ei 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 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

505/2019. (IX.05.) határozata 
a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyvvezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés a 2019. szeptember 5-ei 
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 a „Javaslat a Dunanett Nkft. kérelmére, 
kölcsönszerződés módosításának jóváhagyására” című előterjesztést a rendkívüli 
zárt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – felvette 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

506/2019. (IX.05.) határozata 
„Javaslat a Dunanett Nkft. kérelmére, kölcsönszerződés módosításának 

jóváhagyására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 
tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. szeptember 5-ei rendkívüli zárt 
ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunanett Nkft. kérelmére, 
kölcsönszerződés módosításának jóváhagyására” című előterjesztést a közgyűlés 
zárt ülés 5. napirendjeként felvette, és egyúttal zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 
46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli zárt ülés napirendi pontjait – mellette 
szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 
2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

507/2019. (IX.05.) határozata 
a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. szeptember 5-ei rendkívüli 
zárt ülés napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat Dunaújvárosért díj adományozására 
 
2. Javaslat a Dunanett Nkft. kérelmére, kölcsönszerződés módosításának 

jóváhagyására 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli zárt ülésre meghívott személy számára 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – 
biztosított és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

508/2019. (IX.05.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli zárt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. szeptember 5-ei rendkívüli zárt 
ülésére meghívott személynek 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 zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
509/2019. (IX.05.) határozata 

a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés rendkívüli zárt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő 
(Szabó Zsolt), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
510/2019. (IX.05.) határozata 

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 190/2019. (III.28.) 
határozata 1. mellékletének módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2019. évi 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló 
190/2019. (III. 28) határozata 1. mellékletét jelen határozat 1. melléklete 
szerint módosítja. 

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

pontban szereplő változást a 2019. évi költségvetés módosításának 
előkészítése során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat közléséért:  
                 a pénzügyi és költségvetési osztály vezetője 
     - a költségvetés módosításáért:  
                 a jegyző 
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő 
(Szabó Zsolt), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – megalkotta a 27/2019. (IX.06.) önkormányzati 
rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő 
(Szabó Zsolt), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), 
távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
511/2019. (IX.05.) határozata 

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-VI. havi pénzügyi terve 
teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-VI. havi pénzügyi 
terve teljesítéséről szóló tájékoztatót. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

512/2019. (IX.05.) határozata 
a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Nyugati gazdasági terület 

közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban”projekt kivitelezési feladataival 
kapcsolatos döntések meghozataláról 

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

6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése 
Dunaújvárosban” projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok in 
house-ba átkerüljenek a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-hez. 

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

előterjesztés mellékletét képező, a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati 
gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projekt útfelújítási 
munkálatokra vonatkozó DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 
vállalkozási szerződés aláírására, nettó 154.525.090,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 
196.246.864,- Ft összegben. 

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

 
3.)  A 2. pont szerinti vállalkozási díj fedezete rendelkezésre áll a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.évi költségvetésében: bruttó 
193.707.000,- Ft a “7.a. melléklet 22.4.4 TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 
Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése” soron, valamint bruttó 
2.539.864,- Ft az “5.melléklet/22.4 TOP programok/dologi” soron. 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

513/2019. (IX.05.) határozata 
az MVP “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése”projekt keretén belül 

megvalósuló “Szalki-sziget vonzerejének növelése” alprojekt kivitelezési 
feladataival kapcsolatos döntések meghozataláról 

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

“Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” című projekt keretén belül 
megvalósuló “Szalki-sziget vonzerejének növelése” megvalósításához 
szükséges kivitelezési feladatok in house-ba átkerüljenek a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-hez. 

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

előterjesztés mellékletét képező, az MVP “Szalki-sziget rekreációs célú 
fejlesztése” című projekt keretén belül megvalósuló “Szalki-sziget vonzerejének 
növelése” projekt kivitelezési munkálataira vonatkozó DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására,  nettó 
459.233.000,- Ft, + ÁFA, összesen bruttó 583.225.910,- Ft összegben. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
               - a határozat közléséért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. szeptember 20. 

 
3.) A 2. pont szerinti vállalkozási díj fedezete rendelkezésre áll a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.évi költségvetésében: nettó 
459.233.000,- Ft, + ÁFA, összesen bruttó 583.225.910,- Ft az 7.a /22.5.7  MVP 
Szalki-sziget beruházás soron. 

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

határozati javaslat 2.) pontjában részletezett Vállalkozási szerződés forrásának 
biztosítását a 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, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák 
Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

514/2019. (IX.05.) határozata 
az „MVP- Fabó Éva uszoda fejlesztése”, a „TOP-6.6.1- Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése” és az „MVP-Vidámpark, illetve a vidámparki terület 

fejlesztése” projektekre vonatkozó előirányzat átcsoportosításról 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2019. 

évi költségvetési rendeletben rögzítésre kerüljön, hogy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának költségvetési és pénzügyi osztálya 
átcsoportosítást végezzen az „MVP- Fabó Éva uszoda fejlesztése” projekt 
tekintetében az 5. b melléklet 24.3. elnevezésű előirányzatról a 7.a/22.5.4. 
előirányzatra, összesen 45.363.000 Ft értékben. 

 
KÓD ELŐIRÁNYZATRÓL ELŐIRÁNYZATRA ROVATRA ÖSSZEG 

5163019 5.b/24.3. 7.a/22.5.4 
K62 35.719.000 Ft 

K67 9.644.000 Ft 

ÖSSZESEN 45.363.000 Ft 
 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2019. 

évi költségvetési rendeletben rögzítésre kerüljön, hogy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának költségvetési és pénzügyi osztálya 
átcsoportosítást végezzen a „TOP-6.6.1- Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése” projektre vonatkozóan az 5. b melléklet 24.3. 
elnevezésű előirányzatról a 7.a/22.4.11. előirányzatra, összesen 13.000.000 Ft 
értékben (a) táblázat), illetve átcsoportosítást végezzen a tárgyi projekt dologi 
és beruházásra vonatkozó költségei között, 10.821.000 Ft összegben (b) 
táblázat). 

a) 
KÓD ELŐIRÁNYZATRÓL ELŐIRÁNYZATRA ROVATRA ÖSSZEG 

51505113 5.b/24.3. 7.a/22.4.11. 
K62 10.236.000 Ft 

K67 2.764.000 Ft 

ÖSSZESEN 13.000.000 Ft 
 
b) 

KÓD ROVATRÓL ROVATRA ÖSSZEG 

51505113 

K336 K62 7.746.000 Ft 

K342 K62 775.000 Ft 

K351 K67 2.300.000 Ft 

ÖSSZESEN 10.821.000 Ft 
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2019. 

évi költségvetési rendeletben rögzítésre kerüljön, hogy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának költségvetési és pénzügyi osztálya 
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átcsoportosítást végezzen az az „MVP-Vidámpark, illetve a vidámparki terület 
fejlesztése” projekttel kapcsolatosan az 5. melléklet/22.5./dologi elnevezésű 
előirányzatról a 7.a/22.5.8. előirányzatra, összesen 12.956.000 Ft értékben. 

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

határozati javaslat 1.), 2.) és 3.) pontjában részletezett előirányzat 
átcsoportosítást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi 
költségvetési rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe. 

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

KÓDRÓL KÓDRA ELŐIRÁNYZATRÓL ELŐIRÁNYZATRA ROVATRA ÖSSZEG 

516301 51630112 

5.mell./22.5./dologi 
kiadások- MVP 
projektek elők. 
megalap. fed. 

7.a/22.5.8. 

K62 8.949.000 Ft 

K67 
4.007.000 Ft 

ÖSSZESEN 12.956.000 Ft 
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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, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), 
távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

515/2019. (IX.05.) határozata 
a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia megvalósítása keretén belül, 

a BMSK Zrt.-vel a közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésére megkötött 
megbízási szerződés 2. számú módosításáról 

 
1. Magyarország Kormánya a 265/2017. (IX.5.) Kormányrendelet 4. §-ban a dunaújvárosi 

Kézilabda Akadémia beruházás járulékos közbeszerzési szolgáltatójának, beruházás-
lebonyolítójának és műszaki ellenőrének, kizárólagos joggal, a BMSK Beruházási, 
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölte 
ki. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 631/2017. (IX.28.) határozatával 

elfogadta a határozat mellékletében szereplő felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói tevékenység végzésére a megbízási szerződést. A BMSK Zrt.-vel a 
szerződés 2017.10.13-án került aláírásra. 

 
3. A BMSK Zrt. 2017. február 27.-én a szerződés módosítását kezdeményezte, melyet 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 165/2018. (IV.19.) határozatával 
elfogadott. A szerződés 1. számú módosítása 2018. 06. 11.-én került aláírásra. 

 
4. A 3. pontban nevezett szerződés ismételt módosítása vált szükségessé, a 

közbeszerzési díjak a támogatási forrásból történő elszámolhatósága végett.  
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a határozat 

mellékletében szereplő a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenység végzésére szóló megbízási szerződés 2. számú módosítását és annak 
tartalmát. 

 
6.  A fent nevezett közbeszerzési díjak befizetését DMJV Önkormányzata 2019. évi 

költségvetésről szóló 6/2019. (II.15.) rendelet 5. melléklet/22.8 ”Dunaújvárosi Kézilabda 
Akadémia beruházás” dologi kiadások soráról biztosítja, és ezáltal elszámolható a 
támogatási forrásból. 

 
7.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 5. 

pontban meghatározott megbízási szerződés 2. sz. módosításának aláírására és 
utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

                          - a kötelezettségvállalásért: 
                            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: 2019. szeptember 13. 
                - a szerződés megkötésére: 2019. október 04. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

516/2019. (IX.05.) határozata 
Fejér megye területrendezési terve felülvizsgálatának egyeztetési anyagáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Fejér Megye Területrendezési Terve 

(továbbiakban FMTrT) felülvizsgálatának egyeztetési anyagát (Lechner 
Tudásközpont 2019. július) támogatja, a terv véglegesítésénél az alábbiak 
figyelembe vételét kéri: 
a)  A FMTrT 5.3 fejezete és a 2/18. melléklete: Megyei jogú városok 
vonzáskörzete gazdaságfejlesztési övezetének kiegészítését javasolja Kisapostag 
településsel, 
b) A FMTrT 3/2. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete és jó 
termőhelyi adottságú szántok övezete című tervlapján a kiváló és jó termőhelyi 
szántóknak kijelölt területek jelentős része Magyarország Területrendezési Terve 
(továbbiakban MaTrT) 3/2 sz. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete című 
melléklete szerint Települési térségben található. A MaTrT-ben szereplő települési 
térséget és kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetének figyelembe vételével 
javasolja az FM TrT elfogadása során, 
c) A FMTrT szerkezeti tervlapján jelölt logisztikai központ nem működik és a 
Délivárosi út és a Papírgyári út között nem található a rendezési terv szerinti 
különleges terület, 
d) A FMTrT szerkezeti tervlapján részben jelölik a csoportos gépkocsitárolók 
elhelyezését biztosító különleges építési övezetet. A csoportos gépkocsitárolók 
elhelyezését biztosító különleges építési övezet egységesen jelölni szükséges a 
FMTrT szerkezeti tervlapján. 
e) A FMTrT szerkezeti tervlapján kerüljön feltüntetésre az egyeztetési anyagban is 
szereplő Lepsény – Kisláng – Nagylók – Mezőfalva – Dunaújváros – Dunavecse 
térségi kerékpárút, 
f) A FMTrT 2/16. mellékleten Dunaújváros területén a Délivárosi út és a Papírgyári 
út közötti területen ne szerepeljen korlátozás napelem park elhelyezhetőségével 
kapcsolatban. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert az 1.) pont 

alatti határozat közlésére a Fejér Megyei Közgyűlés elnökével 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
           a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. szeptember 9. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

517/2019. (IX.05.) határozata 
a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére kötött 

vállalkozási szerződés módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a DVG Zrt-vel a Gábor 

Áron utcában új parkolóhelyek építése tárgyban kötött vállalkozási szerződés 
vállalkozói díjának a kivitelezés közben felmerült pótmunkák miatti bruttó 
3.589.699,- Ft-os emeléséhez. 

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

kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 7.a mellékletének 2. 
Városüzemeltetés alcíme alatt a 2.12. „Balogh Á. u. - Táncsics M. út belső 
udvar parkolók eng. tervének felülvizsgálata” sorról történő átcsoportosítás 
útján biztosítja. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a vállalkozási 
szerződés módosítását írja alá. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. szeptember 20. 

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

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

518/2019. (IX.05.) határozata 
Intézmények fejlesztési, felújítási munkáiról 

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

fejlesztési, felújítási munkáit bruttó 6.125.704,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti. 
   
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete (továbbiakban: rendelet) 
„5.b. Intézményi felújítási tartalék” során rendelkezésre álló összeg biztosítja, a 
rendelet  7.b. melléklet 1. Városfejlesztés- és rendezés „Fabó Éva Sportuszoda 
felújítása” (3.173.905,- Ft), „Dunaújvárosi Rendőrkapitányság klíma telepítése” 
(618.500,- Ft), „Gyepmesteri telep felújítása” (954.060,- Ft), „BKMH felújítása” 
(253.853,- Ft), „Iskolák felújítása” (674.467,- Ft), „Óvoda felújítása” (450.919,- Ft) 
elnevezésű sorra történő átcsoportosítás útján. 

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

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

     
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

           a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

    a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: 2019. szeptember 30. 
 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron következő 
módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 

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

   - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 
     2019. szeptember 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene 
szavazott 1 fő (Gombos István), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Gombos István alpolgármester jelezte, hogy a szavazás 
eredményéhez még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás 
eredményeként: 12 igen szavazat, nem szavazott 1 fő, távol lévő 2 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

519/2019. (IX.05.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Páskom utcai vízelvezető árok 

helyreállítási munkálataira 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elrendeli 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Páskom utca vízelvezető árok helyreállítási 
munkálatait, bruttó 806.450,- Ft összegben. 

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

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

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

1. pont figyelembevételével előkészített, a Dunaújvárosi Vízi Társulattal a 
Dunaújváros MJV. Páskom utca vízelvezető árok helyreállítási munkálataira 
irányuló vállalkozási szerződés aláírására, továbbá, hogy jelen határozat 
alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a 
folyamatos pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. szeptember 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

520/2019. (IX.05.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város a Lebuki patak külterületi, zártkerti szakaszán 

a 044-048 Hrsz. terület helyreállítási munkálataira 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elrendeli 

Dunaújváros Megyei Jogú Város a Lebuki patak külterületi, zártkerti szakaszán, 
a 044-048 Hrsz. területének helyreállítási munkálatait, bruttó 1.587.945,- Ft 
összegben. 

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

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

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

1. pont figyelembevételével előkészített, a Dunaújvárosi Vízi Társulattal a 
Dunaújváros MJV a Lebuki patak külterületi, zártkerti szakaszán, a 044-048 
Hrsz. területének helyreállítására irányuló vállalkozási szerződés aláírására, 
továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. szeptember 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

521/2019. (IX.05.) határozata 
Dunaújváros, Építők útja 325/2 hrsz.-ú ingatlan (uszoda büfé) vízellátás 

kivitelezési munkáira 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elrendeli a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város területén az Építők útja (Hrsz.: 325/2) ingatlan 
(uszoda büfé) vízellátásának kivitelezési munkálatait bruttó 5.322.470 Ft 
összegben. 

 
2.)  Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra DMJV Önkormányzata 2019. évi 

költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. (II.15.) rendelet 7/a 
melléklet 3/10 sorának Építők útja 7/a vízellátás biztosítása alcím alatt 
létrehozott új soron biztosítja. 

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

1. pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt.-vel az Dunaújváros Megyei Jogú Város területén az Építők útja 
(Hrsz.:325/2) ingatlan vízellátásának kivitelezésére irányuló vállalkozási 
szerződés aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi 
teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály 
               a költségvetési és pénzügyi osztály 
Határidő: 2019. szeptember 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 5 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 7 fő (Cserni Béla, 
Gombos István, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Hingyi László), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

522/2019. (IX.05.) határozata 
Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalásáról 

(Újmajori dűlő ivóvíz kiépítési és kiviteli terv) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadta el Tóth Kálmán képviselő 
indítványát, mely szerint felkéri a DVG Zrt.-t, hogy a 6-os számú főút mellett található 
zártkerti terület, az Újmajori dűlő (hrsz.: 5228/I-5263) ivóvíz kiépítési és kiviteli 
tervének elkészítésére vonatkozó árajánlatát készítse el, és az elkészült árajánlatot 
nyújtsa be a polgármesternek, egyúttal felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

       a polgármester 
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), tartózkodott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák 
Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Lőrinczi Konrád képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 13 
igen szavazat, távol lévő 2 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

523/2019. (IX.05.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 
35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete alapján az időskorúak támogatása 

időpontjának meghatározásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy az Karácsony ünnepe alkalmából 2019. december hónapban az 
időskorúak számára a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben szociális ellátásokról 
szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 22. §-ában meghatározott 
feltételekkel egyszeri 5.000 forint pénzbeli támogatást biztosít.  
A támogatás pénzügyi fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2019.  (II.15.) önkormányzati rendelete 5. melléklet 10. sorában 
(30.000.000 forint), valamint a rendelet 5/b. melléklet 23. Működési tartalékok, 
általános tartalék sorában (50.000.000 forint) rendelkezésre áll. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 

hogy az 1. pontban vállalt kötelezettséget Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2019.  (II.15.) önkormányzati rendelete következő módosításakor vegye 
figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a költségvetés következő módosítása 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetben szociális ellátásokról szóló 
35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 22. § (5) bekezdésében 
meghatározott kérelmeket 2020. január 2. napja és 2020. január 31. napja 
közötti időszakban lehet beadni. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy az időskorúak támogatásának kifizetéséről a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetben szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati 
rendelet és jelen határozat 1. és 3. 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 
Határidő: 2020. február 15. 
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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, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák 
Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

524/2019. (IX.05.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 324/2019. (V.30.) határozata 

módosításáról - DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 
gazdálkodásának vizsgálata 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 324/2019. (V.30.) határozata 2. 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a DKKA-Dunaújvárosi 
Kohász Kézilabda Akadémia ügyvezetőjét, hogy 2019. október 21-ig 
vizsgáltassa át megfelelő szakemberek bevonásával a gazdasági társaság 
korábbi és jelenlegi gazdálkodását, majd a vizsgálat eredményét küldje meg 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére és a vizsgálat eredményének 
előterjesztésére a közgyűlés soron következő rendes ülésére.” 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

525/2019. (IX.05.) határozata 
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság területén új óvárosi körzeti megbízott 

kinevezésének véleményezéséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság vezetője kezdeményezésére megtárgyalta az új körzeti 
megbízottnak jelölt Demeter Nándor Norbert r. törzsőrmester kinevezésére 
vonatkozó javaslatot és tudomásul veszi a 2019. szeptember 1-től történő 
körzeti megbízotti kinevezését.  

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

határozatot a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének küldje meg.  
  

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                          a polgármester  
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a humán szolgáltatási osztályvezető        
 Határidő: 2019. szeptember 12. 



32 

 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

526/2019. (IX.05.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 8. számú felnőtt háziorvosi 

körzet ellátására jelentkezett dr. Surányi Hilda támogatás iránti kérelme 
elbírálásáról szóló 404/2019. (VI.20.) határozat kiegészítésére 

 
1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 8. számú felnőtt háziorvosi 

körzet ellátására dr. Surányi Hilda támogatás iránti kérelme elbírálásáról szóló 
404/2019. (VI.20.) határozatát a következőkkel módosítja és egészíti ki: 

 
A fent megjelölt határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a 3. 
pont  számozása 4. pontra változik az alábbi módosítással:  

 
 „3.  Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Surányi 

Hilda részére az első hat hónapra eső összesen 600.000,- Ft támogatás 
egy összegben kerüljön kifizetésre, a feladatellátási szerződés aláírását 
követő 30 napon belül, továbbá hozzájárul a támogatási szerződésben a 
támogatás folyósításáról szóló 4.1. pontja a jelen határozati pontban 
foglaltak szerinti kiegészítéséhez és módosításához.  

       
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: a polgármester 
                 - a végrehajtásban való közreműködésért:  
                   a humán szolgáltatási osztályvezető 
                 - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a szerződés aláírására:  

                      a szerződés megkötéséhez szükséges mellékletek   
                      benyújtása után haladéktalanul 
 

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

 
5. A 3. pont szerinti egyösszegű folyósítás miatt a különbözetként jelentkező 

300.000,- Ft összeget Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
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önkormányzati rendelete 5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok 3. Dologi 
kiadások sorról az Egyéb kiadások sorra történő átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a jegyző 
               - a határozat végrehajtásáért:  
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. október 31. ” 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

527/2019. (IX.05.) határozata 

a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról szóló 
439/2017. (VI.15.) határozat módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az állásfoglalás kialakítására a 

hajléktalan ellátórendszer további működtetéséről szóló – a 258/2018. (V.17.) 
határozattal módosított – 439/2017. (VI.15.) határozata 4. pontjában a „2019. 
december 31-ig” szövegrészt „legkésőbb 2020. december 31-ig„ szövegre 
módosítja. 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal jelenleg 
fennálló bérleti szerződést hosszabbítsa meg változatlan feltételek mellett 2020. 
december 31-ig. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő: a Közgyűlés döntését követően haladéktalanul 

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

határozatot a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke és a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója részére küldje 
meg. 

 

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

Határidő: 2019. szeptember 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

528/2019. (IX.05.) határozata 
a Siklói út elnevezés földhivatali bejegyzésének elrendeléséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 
377-es helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú út általánosan használt 
elnevezésének a „Siklói út”-nak földhivatali bejegyeztetéséről. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a jegyző 

        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi, és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. szeptember 26. 



36 

 

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, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

529/2019. (IX.05.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2019. évi közbeszerzési tervének 5. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2019. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervének 5. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

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

évre vonatkozó közbeszerzési terve 5. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervének az önkormányzat honlapján történő 
közzétételét. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a közbeszerzési referens 
Határidő: - a közzétételre 2019. szeptember 20. 

                        - a közzététel időtartama a 2020. évre vonatkozó közbeszerzési terv 
                          honlapon történő közzétételének időpontjáig tart. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

530/2019. (IX.05.) határozata 
„Új fogászati kezelőegységek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 353/2019. (V.30.) határozatával 
támogatta „Új fogászati kezelőegységek beszerzése” tárgyban a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerezési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy az OM Dent Orvosi Műszer Szerviz 
Szolgáltató és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 
Székesfehérvár Széchenyi Út 6-8. tetőtér 11.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat 
érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi 
felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – 
foglaltaknak. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerezési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy a Kbt. 81.§ (5) bekezdésének 
alkalmazására való tekintettel a bírálati cselekmények nem kerültek elvégzésre 
a FOREX MEDICAL Kórháztechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1223 
Budapest Erzsébet királyné Út 2-8.) ajánlattevő, a Medi-Cont Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (9024 Győr Hold Utca 12.) ajánlattevő, a Szamos Mediko Kft. 
(1124 Budapest Fodor Utca 93. fszt. 2.) ajánlattevő, és az Ultragel Hungary 
2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1023 
Budapest Bécsi Út 4.) ajánlattevő esetében. 

 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerezési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 
 

5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt 
közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján az OM Dent 
Orvosi Műszer Szerviz Szolgáltató és Kereskedő Korlátolt Felelősségű 
Társaság (Székhely: 8000 Székesfehérvár Széchenyi Út 6-8. tetőtér 11.), mint a 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja 
nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés 
aláírására. A nyertes ajánlat összege nettó 12.708.157,- Ft+ÁFA. 

 
6.)  Az 5.) pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezet Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Közgyűlésének 353/2019. (V.30.) határozata alapján Dunaújváros 
MJV Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.15.) 



38 

 

rendelete 5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok/3. dologi kiadások során 
4.593.333,- Ft +ÁFA, valamint a 7.a melléklet 11.1 sor Egészségügyi 
feladatokkal kapcsolatos beruházás során 9.186.667,- Ft +ÁFA, mindösszesen 
13.780.000,- Ft +ÁFA összegben  biztosított.   

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

531/2019. (IX.05.) határozata 
„Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 413/2019. (VI.20.) határozatával 
támogatta a „Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése” tárgyban a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerezési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy az alábbi ajánlattevők ajánlata 
megfelelő, tekintettel arra, hogy ajánlatuk megfelel az ajánlattételi felhívás és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek, valamint a hatályos 
jogszabályokban foglalt előírásoknak: 

- ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (1139 
Budapest, Teve utca 51. B. ép.) 

- T-TECH 2000 Biztonságtechnikai és Vagyonvédelmi Kft. (6721 Szeged, 
Szilágyi u. 8.) 

- ORION 21 Biztonságtechnikai és Szolgáltató Kft. (1161 Budapest, Rákosi 
út 22.) 

- OCTOPUS Invest Szolgáltató Kft. (1091 Budapest Ifjúmunkás Utca 
14.1.lház.2.em.8.) 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerezési eljárás 
lefolytatását követően megállapítja, hogy az OCTOPUS Invest Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1091 Budapest Ifjúmunkás Utca 
14.1.lház.2.em.8.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben 
nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó 
jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerezési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 
 

 5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt 
közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján az OCTOPUS 
Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (Székhely: 1091 Budapest 
Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8.), mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot 
benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a 
Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására. A nyertes ajánlat összege 
nettó 7.447.000,- Ft. 
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 6.  A 5.) pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezet Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének 413/2019. (VI.20.) határozata alapján Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 
7/a. melléklet 8. „Közbiztonsági feladatok – Térfigyelő rendszer bővítése” során 
nettó 9.000.000,- Ft, összegben rendelkezésre áll. 

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

                                       a közbeszerzési referensek 
                          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

532/2019. (IX.05.) határozata 
„Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni 

védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás 
és közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról, az eljárás megindításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújváros közterületein 

rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátása” tárgyú 
közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza 
el, és az alábbi három gazdasági szereplőt kéri fel árajánlat megtételére a jelen 
határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a) Név: Tritoxin Kft.  

Székhely: 2400 Dunaújváros, Ady E. u. 1. 
e-mail: tritoxinoffice@freemail.hu  
EKR azonosító: EKRSZ_34348312 

 
b) Név: Roxin Group Kft. 

Székhely: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 19.  
e-mail: office@roxin.hu  
EKR azonosító: EKRSZ_98905641 
 

c) Név: Bio-M Bt. 
Székhely: 2457 Adony, József A. u. 7 
e-mail: biombt45@freemail.hu  
EKR azonosító: EKRSZ_69322017 

 
2. Dunaújváros MJV Közgyűlése elhatározza, hogy 1. pontban szereplő 

kötelezettségvállalás 2020.-2022. évben megvalósuló szolgáltatás megrendelés 
fedezetét, melynek becsült értéke 56.000.000,- Ft + Áfa, mindösszesen bruttó 
71.120.000,- Ft Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.-2022. 
évi költségvetésének tervezésekor az 5. melléklet 4. sor Környezet-
egészségügy feladatsor 3. dologi kiadások során figyelembe veszi, és jelen 
határozattal kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez 
szükséges fedezetet biztosítja. 

 
3. Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2.) pontban foglalt 

kötelezettségvállalást a 2020.-2022. évi költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 

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

Határidő: a 2020.-2022. évi költségvetések tervezésének időpontja  
 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. 
pontban megjelölt gazdasági szereplők részére az ajánlattételi felhívások 
elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztüli megküldéséről gondoskodjon.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a közbeszerzési referensek 
Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2019. szeptember 30. 
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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, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem 
szavazott 2 fő (Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák 
Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

533/2019. (IX.05.) határozata 
„Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 

elfogadására, az eljárás megindításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújváros közvilágítási 
berendezéseinek villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásra a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, és az alábbi három 
gazdasági szereplőt kéri fel árajánlat megtételére mindkét rész vonatkozásában 
a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a) Név: MVM Partner Energiakereskedelmi ZRT. 

   Székhely: 1031 Budapest Szentendrei út 207-209. 
  e-mail: info@mvmp.hu 
  EKR azonosító: EKRSZ_24156576 

 
b) Név: E-ON Energiakereskedelmi Kft. 

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17. 
e-mail: ertesites.eker@eon-hungaria.com 
EKR azonosító: EKRSZ_50219744 

 
c) Név: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft 

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74. 
e-mail: cegkapuenker@elmu-emasz.hu 
EKR azonosító: EKRSZ_23521016 

 
2.   Dunaújváros MJV Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban 

szereplő szolgáltatás megrendelés, mint kötelezettségvállalás fedezetét 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020.-2021. évi 
költségvetésében 27.000.000,- Ft + Áfa összegben biztosítani fogja.   

 
3.   Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2.) pontban foglalt 

kötelezettségvállalást a 2020.-2021. évi költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 

          a jegyző 
    - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 

                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: a 2020.-2021. évi költségvetés tervezésének időpontja 



44 

 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. 
pontban megjelölt gazdasági szereplők részére az ajánlattételi felhívások 
elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztüli megküldéséről gondoskodjon.  

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

534/2019. (IX.05.) határozata 
„Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található 
parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok 

megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, 

az eljárás megindításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Vállalkozási keretszerződés 
Dunaújváros közigazgatási területén található parkokban, erdős-fás területeken, az 
övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos 
elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 81. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását 
határozza el, jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt 
tartalommal. 

 
2.   Dunaújváros MJV Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.) pontban szereplő 

szolgáltatás megrendelés, mint kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 2020-2021. évi költségvetésében betervezésre kerül 
172.000.000,- Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó 218.440.000,- Ft összegben. Továbbá 
Dunaújváros MJV Közgyűlése jelen határozattal kötelezettséget vállal arra, hogy a 
szolgáltatás igénybevételéhez szükséges fedezetet biztosítja.   

 
3.   Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2.) pontban foglalt 

kötelezettségvállalást a 2020-2021. évi költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 

          a jegyző 
   - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 

                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2020.-2021. évi költségvetés tervezésének időpontja 

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

pontban foglalt eljárás hirdetményének az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
megjelenéséről valamint az eljárás Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben való 
megindításáról gondoskodjon.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a közbeszerzési referensek 
Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2019. szeptember 30. 
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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, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Barta 
Endre, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
535/2019. (IX.05.) határozata 

„Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és 

közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindításáról  
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosi köztemető 

üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében” tárgyú 
közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. 
§ (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, 
jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. 

 
2.   Dunaújváros MJV Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.) pontban 

szereplő szolgáltatás megrendelés, mint kötelezettségvállalás fedezete 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020-2025. évi 
költségvetésében betervezésre kerül 40.000.000,- Ft + ÁFA/ év, azaz a 
szerződés teljes időszakát tekintve 200.000.000,- Ft + ÁFA, mindösszesen 
bruttó 254.000.000,- Ft összegben. Továbbá Dunaújváros MJV Közgyűlése 
jelen határozattal kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás 
igénybevételéhez szükséges fedezetet biztosítja.   

 
3.  Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2.) pontban foglalt 

kötelezettségvállalást a 2020-2025. évi költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 

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

Határidő: a 2020.-2025. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 

1.) pontban foglalt eljárás hirdetményének az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
való megjelenéséről valamint az eljárás Elektronikus Közbeszerzési 
Rendszerben való megindításáról gondoskodjon.  

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

536/2019. (IX.05.) határozata 
a Székesfehérvári Törvényszéken fiatalkorúak büntető ügyében eljáró 

ülnök megválasztásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Székesfehérvári Törvényszéken 
fiatalkorúak büntető ügyében eljáró ülnöknek Schmidt Tünde Erika 2400 
Dunaújváros, Kölcsey u. 3. szám alatti lakost megválasztja. 

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

jelen határozat és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat 
megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság elnökét, 
majd a megválasztott ülnök részére a megbízólevelet adja át. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
537/2019. (IX.05.) határozata 

képviselői megbízatás megszűnésének megállapításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy Besztercei 
Zsolt képviselő képviselői megbízatása 2019. július 12. napján a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 29. § (1) 
bekezdésének e) pontja alapján megszűnt. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a képviselői megbízatás 

megszűnésének időpontjától Besztercei Zsolt képviselő részére megfizetett 
tiszteletdíj visszafizetésétől méltányosságból eltekint. 

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

jelen határozatot Besztercei Zsolt képviselőnek, a Helyi Választási 
Bizottságnak, továbbá a Fejér Megyei Kormányhivatalnak küldje meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

     a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi és közgyűlési osztály vezetője 

Határidő: a határozat közlésére: 2019. szeptember 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

538/2019. (IX.05.) határozata 
az „MVP- Szalki-sziget rekreációs célú” fejlesztése projektre vonatkozó 

előirányzat átcsoportosításról 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2019. 
évi költségvetési rendeletben rögzítésre kerüljön, hogy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának költségvetési és pénzügyi osztálya 
átcsoportosítást végezzen az 5. b melléklet 24.3. elnevezésű előirányzatról 
összesen 397.384.000 Ft értékben a 7.a/22.5.7. előirányzatra a következők 
szerint: 

 
KÓD ELŐIRÁNYZATRÓL ELŐIRÁNYZATRA ROVATRA ÖSSZEG 

5163018 5.b/24.3. 7.a/22.5.7. 
K62 312.901.000 Ft 

K67 84.483.000 Ft 

ÖSSZESEN 397.384.000 Ft 
 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

539/2019. (IX.05.) határozata 
a KNYKK Zrt. és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között 

létrejött jogutódlás miatti szerződésmódosításra – jogutód: Volánbusz Zrt. 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte annak tényét, hogy 

2019. október 01-én beolvad a Volánbusz Zrt.-be, egyben utasítja a 
polgármestert, hogy a jogutódlás tényét rögzítő, a 2004. december 31. napján 
Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül menetrend szerinti 
helyi közforgalmú autóbusz hálózat működtetésére tárgyában megkötött 
közszolgáltatási szerződés módosítását és a 2012. december 19-én megkötött 
fizetési Megállapodás módosítását írja alá az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság véleményének kikérését követően. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a 2019. október 01-én 

hatályba lépő, Volánbusz Zrt. egységes szerkezetű Üzletszabályzatát, egyben 
felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester   
                - a határozat végrehajtásának előkészítésében való 
                  közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 

                          érkezésétől számított 8 nap 
               - a szerződésmódosítások aláírására: 2019. október 31. 
 
 


