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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. szeptember 19-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 DMJV közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3. sz. módosítás – 
2019. április-december hónap - megkötésére” című előterjesztést a rendkívüli nyílt 
ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Lassingleitner Fruzsina, Pintér Attila) – felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

544/2019. (IX.19.) határozata 
„Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 
vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3. sz. módosítás – 2019. április-

december hónap - megkötésére” című előterjesztés sürgősségi indítványként 
történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. szeptember 19-ei rendkívüli nyílt 
ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3. sz. módosítás – 
2019. április-december hónap - megkötésére” című előterjesztést a közgyűlés nyílt 
ülés 6. napirendjeként felvette. 
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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, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Lassingleitner Fruzsina, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

545/2019. (IX.19.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. szeptember 19-ei rendkívüli 
nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 465/2019. (VIII.08.) 

határozat módosítására a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-0001 azonosítószámú 
Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum 
fejlesztése című projekt vonatkozásában 

 
2. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont 

kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése című 
pályázat előirányzat módosítása  

 
3.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/45 és 2976/50 helyrajzi számon nyilvántartott, 

kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban 
található ingatlanok együttes hasznosítására (DAV Mérnöki Kft. kérelme) 
 

4.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. között fennálló tagi kölcsönszerződés meghosszabbítására és a 
DVG Zrt. alaptőkéjének megemelésére 

 
5. Javaslat a dunaújvárosi nyugdíjasok részére nyújtott távhőtámogatásra tagi 

kölcsön nyújtásával 
              
6.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási keretszerződés 3. sz. módosítás – 2019. április-december hónap – 
megkötésére 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülésre meghívott személy számára 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Lassingleitner Fruzsina, Pintér Attila), távol lévő 2 fő (Lassingleitner Fruzsina, Pintér 
Attila) – biztosított és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
546/2019. (IX.19.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. szeptember 19-ei rendkívüli 
nyílt 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 nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – 
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Lassingleitner Fruzsina, Pintér 
Attila) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

547/2019. (IX.19.) határozata 
a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyvvezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés 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, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 
fő (Lassingleitner Fruzsina, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

548/2019. (IX.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 465/2019. (VIII.08.) határozat 

módosítására a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-0001 azonosítószámú Látogatóközpont 
kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése című 

projekt vonatkozásában 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 465/2019. (VIII.08.) 
határozatának 1. pontjában szereplő táblázat első szövegrészét: 

 
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 
 

 
 az alábbi szövegrészre módosítja: 

 
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 1 016 814 000 Ft 947 017 000 Ft 
 

 
2. 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 az 1. pont szerint. 
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3.  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, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 
fő (Lassingleitner Fruzsina, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

549/2019. (IX.19.) határozata 
 a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása a 

Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése című pályázat 
előirányzat módosítása 

 
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 nettó 588.952.253 Ft+ÁFA bruttó 747.969.361,- Ft értékben az 5. 
melléklet 22.4.3. előirányzatra a következők szerint: 

 
Részletező Előirányzatról Előirányzatra Rovat Összeg 
51505118 5.b melléklet 

24.3.”Pályázatokból 
további éveket terhelő 
kötelezettség tartaléka” 

5. mellékletének 22.4.1. 
TOP-6.4.1-1 
Látogatóközpont 
kialakítása a Mondbach 
Kúriában és a Baracsi úti 
Arborétum fejlesztése 

K 71 588.952.253,- 

51505118 5.b melléklet 
24.3.”Pályázatokból 
további éveket terhelő 
kötelezettség tartaléka” 

5. mellékletének 22.4.1. 
TOP-6.4.1-1 
Látogatóközpont 
kialakítása a Mondbach 
Kúriában és a Baracsi úti 
Arborétum fejlesztése 

K74 159.017.108,- 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

550/2019. (IX.19.) határozata 

 a dunaújvárosi 2976/45 és 2976/50 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban 

található ingatlanok együttes hasznosítására  
(DAV Mérnöki Kft. kérelme) 

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy nyilvános 
pályázati úton  együttesen kívánja értékesíti a dunaújvárosi 2976/45 hrsz.-ú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1642 m² nagyságú és a 2976/50 hrsz.-
ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 1485 m² nagyságú ingatlanokat 
17.862.500.-Ft+ Áfa, azaz bruttó 22.685.375,-Ft kikiáltási áron azzal, hogy a 
pályázati felhívásban szerepelnie kell az alábbi kitételeknek: 

-  a pályázat tárgyát képező 2976/50 hrsz.-ú ingatlanra, határozatlan idejű bérleti 
szerződés van érvényben, a bérleti díj összege bruttó 74.250,-Ft/hó+Áfa. 
Nyertes pályázat esetén a bérleti szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek 
tekintetében az új tulajdonos lép a bérbeadó helyébe; 

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

-  a vételáron felül a nyertes pályázót terhelik az ingatlan forgalmi 
értékbecslésének  költségei. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja jelen határozat 

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

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

Határidő: a pályázati kiírás megjelentetésére: 2019. október 11. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Barta 
Endre, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Lassingleitner Fruzsina, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

551/2019. (IX.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt. között fennálló tagi kölcsönszerződés meghosszabbítására  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
között 2018.05.03. napján létrejött, 200.000.000.-Ft, azaz Kétszázmillió forint 
összegű tagi kölcsönszerződésben a visszafizetés határidejét 2020. március 31. 
napjára módosítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező tagi kölcsönszerződés módosításának aláírására. 
 

Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 

                        - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat kézhezvételét követő 
                          15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Barta 
Endre, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Lassingleitner Fruzsina, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

552/2019. (IX.19.) határozata 
DVG Zrt. alaptőkéjének megemelésére 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. október 9. napján kötött szerződés 
alapján nyújtott 292.100.000.-Ft, azaz Kétszázkilencvenkétmillió-egyszázezer 
forint összegű tagi kölcsön összegével megemeli a társaság alaptőkéjét, azzal, 
hogy az alapító okirat módosítása hatályba lépésének napjával ezen 
kölcsönszerződés megszűnik. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 

           
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatóját az alapító okirat módosításához 
szükséges intézkedések megtételére az 1. pontban foglaltak szerint és 
felhatalmazza a polgármestert a DVG Zrt. által előkészített alapító okirat 
módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
aláírására az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérése 
mellett. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a DVG Zrt. vezérigazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8 napon belül 
                - az Alapító okirat módosítására: a határozat közlését követő 
                  60 napon belül 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a tagi kölcsön elengedésével és az 

alaptőke tagi kölcsön összegével való megemelésével járó bevételkiesésére 
fedezetet biztosít a 2019. évi költségvetés 5.b. melléklet 23.1. Bevételi kockázati 
tartalék sora terhére. 
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4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 3. 
pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2019. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 3 fő (Barta Endre, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Hingyi László, Sztankovics László), 
tartózkodott 5 fő (Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné), nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Gombos István), távol lévő 2 fő 
(Lassingleitner Fruzsina, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

553/2019. (IX.19.) határozata  
Szabó Zsolt képviselő módosító indítványáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés nem fogadta el Szabó Zsolt képviselő 
azon módosító javaslatát, mely szerint mindenki, aki megfelel a határozati javaslatban 
meghatározott feltételeknek, az 5000 Ft-ot kapjon a 3000 Ft helyett kétszer, olyan 
vásárlási utalvány formájában, amely levásárolható a helyi vállalkozásoknál. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 
fő (Lassingleitner Fruzsina, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta:   
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
554/2019. (IX.19.) határozata  

a dunaújvárosi nyugdíjasok részére nyújtott távhőtámogatásra 
tagi kölcsön nyújtásával 

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

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (továbbiakban: DVCSH Kft.) a 
Raiffeisen Bank Zrt.-vel kötött jelzálogszerződések alapján elzálogosította az 
önkormányzattal és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel (továbbiakban: 
DVG Zrt.) szemben valamennyi jogcímen fennálló, vagy keletkező, valamennyi 
jelenlegi és jövőbeni követelését, amely bármely harmadik személlyel, mint a 
pénzkövetelés teljesítésére kötelezettel szemben fennáll, vagy keletkezik. A 
Raiffeisen Bank Zrt. értesítésében felhívta az önkormányzatot és a DVG Zrt.-t 
arra, hogy bármely ilyen követelést a Raiffeisen Bank Zrt. részére teljesítsenek, 
tekintettel arra, hogy kielégítési joguk megnyílt. 

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

tekintettel megkérte a Raiffeisen Bank Zrt.-t állásfoglalását követelésből való 
kiengedés tárgyában, az állásfoglalásként megküldött Feltételes nyilatkozatot a 
közgyűlés megismert jelen határozat 1. számú mellékleteként. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban hivatkozottak, és a 

jelen határozat 2. számú mellékletét képező, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda 
állásfoglalása ismeretében úgy határoz, hogy 100 millió forint összegű 
kamatmentes tagi kölcsönt nyújt, biztosíték kikötése nélkül a DVG Zrt. részére 
2019. szeptember 30. napjáig történő folyósítással, a jelen határozat 3. számú 
mellékletét képező Tagi kölcsön szerződés alapján, egyúttal utasítja a DVG Zrt. 
elnök-vezérigazgatóját, hogy a tagi kölcsönnel egyező összeget tagi kölcsön 
jogcímen a társaság a bankszámlájára érkezést és az Energott Kft., a Dunacent 
Kft., az Alfa Nova Kft., az Alfa Nova Bioenergetikai Kft., Energo-Viterm Kft.,a 
Perkons  DHőKft., az Energo Trade Gmbh., az ELMIB Energetikai Zrt., a Globál 
Faktor Zrt., az ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Zrt. biztosítéknyújtóknak a 100 
millió forint összeg biztosítéki körből való kiengedéséhez való hozzájárulás 
DVCSH Kft. általi közlését követő 8 napon belül utaljon át a távhőszolgáltató 
DVCSH Kft. részére azzal, hogy a dunaújvárosi nyugdíjszerű ellátásra 
jogosultakat, - a kiskorú árva ellátásban részesülők kivételével -, és a 
lakásfenntartási támogatásban részesülőket, távhőtámogatásban részesítse 
fogyasztási helyenként 1 fő jogosult részére 2x3000,- Ft összegben. A 100 
millió forintos támogatás összegét csökkentve az igazolt költségekkel a DVCSH 
Kft. jóváírja a kedvezményezettek távhő elszámoló számláján 2019. december 
31. napjáig. A támogatás igénybevétele a kedvezményezetti jogosultság 
igazolásával, a nyugdíjas igazolvány szolgáltató részére történő bemutatásával 
történik.  
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-
vezérigazgatóját tagi kölcsön szerződés megkötésére a DVCSH Kft.-vel és arra, 
hogy a DVCSH Kft.-vel kötendő tagi kölcsön szerződésben a 3. pontban 
hivatkozottakon felül rögzítse, hogy a DVCSH Kft. 100 millió forinttal (jóváírás 
és igazolt költség) fogyasztási helyenként 2020. június 30. napjáig elszámol. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-

vezérigazgatóját, hogy a DVG Zrt. részére nyújtott tagi kölcsönnel 2020. 
augusztus 30. napjáig számoljon el. Amennyiben az elszámolást a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, a tagi kölcsönt elengedi az 
önkormányzat, ellenkező esetben a tagi kölcsön visszafizetési határideje 2020. 
október 31.  

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. pontban szereplő 

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 21. cím alatt a DKKA tagi kölcsön sorról 
átcsoportosítással biztosítja 100.000.000,- Ft összegben a forrást. 

 
7.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről az 5. 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 
                 a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
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 
 
8.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

6. 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 – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 2 fő (Lassingleitner Fruzsina, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

555/2019. (IX.19.) határozata 
Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási szerződés /2019. április-december hónap/ 
3. számú módosításáról 

 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zártkörű Részvénytársaság által 2019. április 4-én megkötött, a 2019. április-
december hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés 3. számú módosítását, 
a II., IV, XX. sorok előirányzatainak emelését jóváhagyja. 

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

(Parkfenntartás, városi parkok zöldterületek fenntartása) sort érintő 14.000.000 
Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2019. (II.15.) rendelet 7.a mellékletének 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás 
3.5 „Református templom mögött támfal tervezése, kivitelezése” elnevezésű 
sorról történő átcsoportosítás útján biztosítja.  

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

(közterületek tisztán tartása, kézi út és járdatisztítás) sort érintő 13.000.000 Ft-
tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2019.(II.15.) rendelet 7.a mellékletének 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás 
3.5 „Református templom mögött támfal tervezése, kivitelezése” elnevezésű 
sorról történő átcsoportosítás útján biztosítja.  

 
4)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő XX. (utak 

pormentesítése) sort érintő 3.000.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről és 
annak végrehajtásáról szóló 6/2019.(II.15.) rendelet 7.a mellékletének 3. 
Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás 3.5 „Református templom mögött támfal 
tervezése, kivitelezése” elnevezésű sorról 799.500 Ft, 7.a mellékletének 5. 
Víziközmű-szolgáltatás 5.2 „Sodorvonali vezeték műszaki ellenőr” elnevezésű 
sorról 759.120 Ft, 7.a mellékletének 22. Pályázati és egyéb támogatással 
megvalósuló projektek kiadása 22.5.6 „Élményfürdő fűtési meleg víz kiépítése 
önerő” elnevezésű sorról 1.248.000 Ft, valamint a 7.b mellékletének 5. 
Víziközmű-szolgáltatás 5.8 „Víziközművek műszaki ellenőri feladatai 2019.” 
elnevezésű sorról 193.380 Ft átcsoportosítása útján biztosítja. 
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5)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal 2019. április-december hónapra szóló szolgáltatási 
keretszerződés 3. sz. módosítását aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Határidő: 2019. szeptember 30. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2-4. pontokban foglaltaknak 
megfelelően a 2019. évi költségvetési rendelet következő módosítása során 
vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért:  
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 

 
7) 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. szeptember 30. 

 


