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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 17. napirendi pont
levételéről  című  határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  12  fő  (Barta  Endre,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth  Kálmán),  távol  lévő  2  fő  (Cserna  Gábor,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

641/2021. (VI.24.) határozata
a nyílt ülés meghívója szerinti 17. napirendi pont levételéről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. június 24-ei
nyílt  ülésének  meghívó  szerinti  17.  napirendi  pontját,  mely  „Javaslat  az
Egészségmegőrzési  Központ  egészségügyi  szolgáltatóval  feladat-átvállalási
megállapodás  megkötésére  és  az  Alapító  Okirata  módosítására”  levette
napirendjéről.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 23. napirendi pont
levételéről  című  határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  12  fő  (Barta  Endre,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth  Kálmán),  távol  lévő  2  fő  (Cserna  Gábor,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
642/2021. (VI.24.) határozata

a nyílt ülés meghívója szerinti 23. napirendi pont levételéről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. június 24-ei
nyílt  ülésének meghívó szerinti  23. napirendi  pontját,  mely „Javaslat  Dunaújváros
településrendezési eszközeinek módosításának elindítására a Szilágyi E. u. – Szent
György út – 1526/19 hrsz-ú út által határolt területen” levette napirendjéről.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  a  Fejér  Megyei  Rendőr-
főkapitánysággal bérleti  szerződés megkötésére, valamint a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság részére bérlőkijelölés jog biztosítására” című előterjesztés sürgősségi
indítványként történő tárgyalásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12
fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  2  fő  (Cserna  Gábor,  Szepesi  Attila)  –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
643/2021. (VI.24.) határozata

„Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal bérleti szerződés
megkötésére, valamint a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére

bérlőkijelölés jog biztosítására” című előterjesztés 
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. június 24-ei nyílt
ülésére  sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  a  Fejér  Megyei  Rendőr-
főkapitánysággal bérleti  szerződés megkötésére, valamint a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság  részére  bérlőkijelölés  jog  biztosítására”  című  előterjesztést  a
közgyűlés nyílt ülés 50. napirendjeként felvette.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  a  TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003
azonosítószámú „Aquantis Látogatóközpont kialakítása”, illetve az ahhoz kapcsolódó
Modern Városok Program keretében „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az
AQUANTIS Wellness- és Gyógyászati Központ mellett” elnevezésű projektek kivitelei
tervezési feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötésére” című előterjesztés
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról című határozati javaslatot – mellette
szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő 2 fő  (Cserna Gábor,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
644/2021. (VI.24.) határozata

„Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámú „Aquantis
Látogatóközpont kialakítása”, illetve az ahhoz kapcsolódó Modern Városok

Program keretében „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS
Wellness- és Gyógyászati Központ mellett” elnevezésű projektek kiviteli
tervezési feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötésére” című

előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. június 24-ei nyílt
ülésére  sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  a  TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003
azonosítószámú „Aquantis Látogatóközpont kialakítása”, illetve az ahhoz kapcsolódó
Modern Városok Program keretében „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az
AQUANTIS Wellness- és Gyógyászati Központ mellett” elnevezésű projektek kiviteli
tervezési  feladatainak  ellátására  irányuló  szerződés  megkötésére”  című
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 51. napirendjeként felvette.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  állásfoglalás  kialakítására
Magyarország  Kormányának  a  Duna  mente  Fejér  elnevezésű  kiemelt  gazdasági
övezet  létrehozásával  tervezett  intézkedéseivel  kapcsolatban”  című  előterjesztés
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról című határozati javaslatot – mellette
szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő 2 fő  (Cserna Gábor,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
645/2021. (VI.24.) határozata

„Javaslat állásfoglalás kialakítására Magyarország Kormányának a Duna mente
Fejér elnevezésű kiemelt gazdasági övezet létrehozásával tervezett

intézkedéseivel kapcsolatban” című előterjesztés sürgősségi indítványként
történő tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. június 24-ei nyílt
ülésére  sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  állásfoglalás  kialakítására
Magyarország  Kormányának  a  Duna  mente  Fejér  elnevezésű  kiemelt  gazdasági
övezet létrehozásával tervezett intézkedéseivel kapcsolatban” című előterjesztést a
közgyűlés nyílt ülés 52. napirendjeként felvette.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat állásfoglalás kialakítása Magyarország
Kormányának  a  Duna  mente  Fejér  elnevezésű  kiemelt  gazdasági  övezet
létrehozásával tervezett intézkedéseivel kapcsolatban” című sürgősségi előterjesztés
a nyílt ülés 7. napirendi pontként történő tárgyalásáról című határozati javaslatot –
mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő
2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
646/2021. (VI.24.) határozata

a „Javaslat állásfoglalás kialakítására Magyarország Kormányának a Duna
mente Fejér elnevezésű kiemelt gazdasági övezet létrehozásával tervezett
intézkedéseivel kapcsolatban” című sürgősségi előterjesztés a nyílt ülés 

7. napirendi pontként történő tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határozott, hogy a
„Javaslat  állásfoglalás  kialakítására  Magyarország  Kormányának  a  Duna  mente
Fejér elnevezésű kiemelt gazdasági övezet létrehozásával tervezett intézkedéseivel
kapcsolatban” című előterjesztést a nyílt ülés 7. napirendi pontjaként tárgyalja meg.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról című
határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi
Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő
2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
647/2021. (VI.24.) határozata

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. június 24-ei
nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint:

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

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

3. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2021.  (II.18.)
önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
lakások  és  helyiségek  bérletéről  és  a  lakbérekről  szóló  25/2017.  (VI.16.)
önkormányzati rendeletének módosítására

5. Javaslat  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az
önkormányzat  fenntartásában  működő  szociális  és  gyermekjóléti
intézményekről szóló 13/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete 

6. Javaslat  a  távhőszolgáltatásról,  a  lakossági  távhőszolgáltatás
díjalkalmazásának feltételeiről szóló 20/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet
újraalkotására

7. Javaslat állásfoglalás kialakítására Magyarország Kormányának a Duna mente
Fejér  elnevezésű  kiemelt  gazdasági  övezet  létrehozásával  tervezett
intézkedéseivel kapcsolatban

8. Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/531-
2/2021. számú törvényességi felhívásáról

9. Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/532-
2/2021. számú törvényességi felhívásáról

10. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  2020.  évben  végzett
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
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11. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitánysággal  megkötött  megállapodás
módosítására

12. Javaslat  Kisapostag  Község  Önkormányzatával  adómegosztási  és
közigazgatási határmódosítási megállapodás megkötésére

13. Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolójának tudomásulvételére

14. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2020. évi
beszámolójának tudomásulvételére

15. Javaslat a kulturális alapítványok 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolók
tudomásulvételére

16. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadására

17. Javaslat  az  önkormányzati  alapítású  egészségügyi  és  szociális  célú
alapítványok 2020. évi beszámolóinak tudomásulvételére

18. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda alapító okiratának módosítására

19. Javaslat a 9. számú fogászati körzet ellátására dr. Szőcs Debora fogorvossal
kötött feladat-ellátási szerződésének módosítására

20. Javaslat a SEPTOX Kft.-vel kötött szerződés módosítására

21. Javaslat a DV N Zrt.-vel támogatási szerződés megkötésére

22. Javaslat  Dunaújváros  új  Integrált  Településfejlesztési  Stratégia  készítésének
elindítására

23.  Javaslat  a  Dunaújváros  Labdarúgó  Sportlétesítmény-fejlesztés  2.  ütem
projektben fel  nem használt  támogatás  visszafizetése  kapcsán  költségvetési
előirányzat létrehozására és a szükséges átcsoportosítások elvégzésére

24. Javaslat  a  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001  „Nyugati  gazdasági  terület
közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projektben visszautalandó támogatási
előleg  kapcsán  költségvetési  előirányzat  létrehozására  és  a  szükséges
átcsoportosítások elvégzésére

25. Javaslat  DMJVÖ Közgyűlése 268/2021. (III.22.)  határozatának hatályon kívül
helyezésére

26. Javaslat  haszonkölcsön  szerződés  megkötésére  a  2848/4  és  3358  helyrajzi
számú ingatlanok vonatkozásában

27. Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a 772/33 és 772/34 helyrajzi
számú ingatlanok vonatkozásában
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28. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás módosítására (2. forduló)

29. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  környezeti  állapotáról  szóló
tájékoztató elfogadására és kiadására

30. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Köztemető  XXX.  parcellájában  2  db  urnafal
kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére

31. Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására
vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  2.  sz.  módosítás  –  2021.  április-
december hónap – megkötésére 

32. Javaslat  Dunaújváros,  Liget  közben  a  kijárt  zöldterületre  zúzottkő  burkolat
kialakítási munkálatára

33. Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok
ellátására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosítására

34. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira

35. Javaslat  a Fáy András utcai  műfüves sportpálya területén ”Teq ONE” típusú
teqball asztal telepítésére

36. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi
költségvetésének  I-III.  havi  pénzügyi  terve  teljesítéséről  szóló  tájékoztató
elfogadására

37. Javaslat  az  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti  személyszállítási
közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás elfogadására

38. Javaslat többletforrás biztosítására a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére 

39. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Központi  Sportegyesülettel  kötött  kölcsönszerződés
módosítására

40. Javaslat  támogatási  szerződés  megkötésére  a  Dunaújvárosi  Turisztikai
Nonprofit Kft.-vel (2021. 06.01-2021.12.31.)

41. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő
lakások  és  nem  lakás  célú  helyiségek  vonatkozásában  a  2020.  évi
ingatlankezelés,  gazdálkodás  bevételeiről  és  kiadásairól  készült  elszámolás
elfogadására,  a  lakások  bérleti  díjhátralékából  felhalmozódott  tartozások
leírására

42. Javaslat  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  2021.  évi  ingatlankezelési
terve elfogadásra
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43. Javaslat  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.
2020.  évi  éves  beszámolójának  és  2021.  évi  üzleti  tervének  elfogadására,
tisztségviselők megválasztására

44. Javaslat a Dunanett Nonprofit KFt. 2020. évi éves beszámolójának és 2020. évi
üzleti tervének elfogadására, valamint tisztségviselők megválasztására

45. Javaslat  a  Dunanett  Vagyonkezelő  Kft.  2020.  évi  éves  beszámolójának
megismerésére

46. Javaslat  a  Momert  Zrt.  372/20  hrsz.-ú,  önkormányzati  tulajdonú  ingatlannal
kapcsolatos kérelmére

47. Javaslat  a  Göllner  Mária  Waldorf  Pedagógiai  Alapítvány  és  a  Pentelei
Mentálhigiénés Általános Iskola által épületfelújításra fordított költségek bérleti
díjba történő beszámítására

48. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Önkormányzata  részére  közbeszerzési
eljárások  teljes  körű  lebonyolítására,  felelős  akkreditált  közbeszerzési
szaktanácsadói  feladatok  ellátására  vonatkozó  ajánlat  értékelésére,  a
megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyására

49. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitánysággal  bérleti  szerződés
megkötésére,  valamint  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság  részére
bérlőkijelölés jog biztosítására

50. Javaslat  a  TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámú  „Aquantis
Látogatóközpont  kialakítása”,  illetve  az  ahhoz  kapcsolódó  Modern  Városok
Program keretében „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS
Wellness-  és  Gyógyászati  Központ  mellett”  elnevezésű  projektek  kiviteli
tervezési feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötésére
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt
ülésén című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos
István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
648/2021. (VI.24.) határozata

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. június 24-ei
nyílt ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít.



12

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapí-
totta, hogy a közgyűlés a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó ülése óta vég-
zett munkájáról és meghozott polgármesteri döntésekről című határozati javaslatot –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), tartózkodott 1 fő (Gombos Ist-
ván), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő hatá-
rozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
649/2021. (VI.24.) határozata

a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó ülése óta végzett munkájáról
és a meghozott polgármesteri döntésekről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja  a
polgármesteri  hivatalnak a közgyűlés két rendes ülése közötti  időszakban végzett
munkájáról, a fontosabb eseményekről, a veszélyhelyzet időtartama alatt közgyűlési
feladat és hatáskörben meghozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  lejárt  határidejű  közgyűlési  határozatok
végrehajtásáról  szóló  jelentés  elfogadásáról  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő
(Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
650/2021. (VI.24.) határozata

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadta a lejárt ha-
táridejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos
István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán),  ellene
szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
megalkotta  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2021.  rendelet
módosításáról szóló 21/2021. önkormányzati rendeletet.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos
István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – megalkotta a lakások és
helyiségek  bérletéről  szóló  25/2017.  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló
22/2021. önkormányzati rendeletét.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos
István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán),  távol  lévő  2  fő  (Cserna  Gábor,  Szepesi  Attila)  –  megalkotta  az
önkormányzat  fenntartásában  működő  szociális  és  gyermekjóléti  intézményekről
szóló 13/2021. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2021. önkormányzati
rendeletet.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila,
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 2
fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – megalkotta a távhőszolgáltatásról, a lakossági
távhőszolgáltatás  díjalkalmazásának  feltételeiről  szóló  24/2021.  önkormányzati
rendeletet.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  állásfoglalás  kialakítására  Magyarország
Kormányának  a  Duna  mente  Fejér  elnevezésű  kiemelt  gazdasági  övezt
létrehozásával  tervezett  intézkedéseivel  kapcsolatban című határozati  javaslatot  –
mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 2
fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
651/2021. (VI.24.) határozata

állásfoglalás kialakítására Magyarország Kormányának a Duna mente Fejér
elnevezésű kiemelt gazdasági övezet létrehozásával tervezett intézkedéseivel

kapcsolatban

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  alábbi
nyilatkozat  megküldését  Magyarország  Kormányának  és  a  Fejér  Megyei
Közgyűlés elnökének:

„Tiltakozás a Duna mente Fejér megye különleges gazdasági övezet
kijelölése ellen

Molnár  Krisztián,  a  Fejér  Megyei  Közgyűlés  elnökének  kezdeményezésére
Magyarország  Kormánya  Iváncsa  és  Rácalmás  települések  közigazgatási
területén,  Kulcs és Adony község bevonásával  különleges gazdasági  övezet
létrehozását tervezi. 
Ezt a lépést a rácalmási Hankook gyárban és az Iváncsai Ipari Parkban (Inpark
Dunaújváros) folyó beruházásokkal indokolja. Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzatának mindkét településsel szerződése van, amelyek elismerik: 
„Az  Érintett  Területről  befolyó  helyi  iparűzési  adó  fele  Rácalmás/Iváncsa
Önkormányzatát,  másik  fele  pedig  Dunaújváros  Önkormányzatát  illeti  meg,
tekintettel arra, hogy az Érintett Terület ugyan Rácalmás/Iváncsa közigazgatási
határain belül helyezkedik el, Dunaújváros segítsége és szerepvállalása nélkül
azonban a bevételteredményező beruházások nem jöhetnének létre.”
A rácalmási Hankook gyár építése részben Dunaújváros MJV tulajdonában álló
területekre történt, városunk pedig a területen lévő közművek tervezéséből és
megépítéséből is jócskán kivette a részét.
Az  Iváncsai  Ipari  Park  (Inpark  Dunaújváros)  megépítését  teljes  egészében
Dunaújváros állta. 2016-ban Orbán Viktor ígérte meg Dunaújvárosnak az ipari
parkot.  Végül  Orbán  Viktor  ígérete  ellenére  ez  az  ipari  park  nem
Dunaújvárosban valósult meg hanem Iváncsán, nem lett 500 hektár, csak 100.
Különleges  gazdasági  övezet  esetében  a  helyi  iparűzési  és  építményadó
bevételek már nem a településekhez, hanem a megyei közgyűléshez folynak
majd be. Tehát amennyiben Molnár Krisztián javaslata megvalósul, akkor az
Iváncsai Ipari Parkból és a Rácalmási Hankook gyárból befolyó iparűzési adó
bevétel nem Iváncsához és Rácalmáshoz, hanem a megyéhez folyik majd be.
Ennek következtében Iváncsa és Rácalmás nem tudja a Dunaújvárossal kötött
szerződést teljesíteni és az iparűzési adó felét tovább utalni, hiszen hozzájuk
nem folyik be egy fillér sem. 
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Dunaújváros így a javaslat elfogadása után több milliárd forinttól esik el, óvatos
becslések  szerint  minden  egyes  dunaújvárosira  100  ezer  forinttal  jut  majd
kevesebb.
Dunaújváros az idén 1800 millió forintot fizet be a magyar államnak szolidaritási
hozzájárulás címén. Ezt az adót azért fizetjük, hogy azt az állam a szegényebb
településekre költse, városunk tehát szolidáris a szegényebb településekkel. 
A  javaslat  az  egyik  céljának  tekinti,  hogy  minél  többen  részesüljenek  a
bevételekből,  elfogadása  esetén  azonban  ennek  éppen  az  ellenkezője
valósulna  meg.  Ugyanis  míg  jelenleg  Iváncsa,  Rácalmás  és  Dunaújváros
osztozik  a  bevételeken,  vagyis  három település  majdnem 52  ezer  lakossal,
addig  Molnár  Krisztián  javaslata  szerint  4  településnek  kellene  osztoznia,
amelyeknek a lakosságszáma nem éri  el  a  15 ezret.  Vagyis  kevesebb mint
harmad annyi ember kapna a javakból.
Mindezek fényében látható,  hogy ez egy átgondolatlan,  igazságtalan  anyag,
ami nem a szakmai szempontok és a térségben élők érdekeinek figyelembe
vételével készült el.
Ezért felszólítjuk Molnár Krisztiánt, hogy vonja vissza javaslatát és ne büntesse
Dunaújvárost, Magyarország Kormányát pedig arra kérjük, hogy ne fogadja el
ezt a javaslatot. A térséget források bevonásával kell fejleszteni, nem az itt lévő
pénzek igazságtalan újraosztásával.”

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a polgármester

Határidő: a határozat közlésére: 2021. június 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  állásfoglalás  kialakításáról  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal FE/02/531-2/2021. számú törvényességi felhívásáról című határozati
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád),
távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
652/  2021. (VI.24.) határozata  

állásfoglalás kialakításáról a Fejér Megyei Kormányhivatal 
FE/02/531-2/2021. számú törvényességi felhívásáról 

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és
megvizsgálta a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/531-2/2021. számú leiratát,
melyben  törvényességi  felhívással  élt  a  „Dunaqua-Therm Zrt.  (a DVG Zrt.-be
olvadt be), mint üzemeltetésbe adó, ALFA-NOVA, SIGMA NOVA Kft., az EGA
NOVA  Kft,  egyetemes  felelősségű  konzorciuma,  tovább  a  Dunaújvárosi
Hőszolgáltató Kft., mint üzemeltetésbe vevők, Dunaújváros Megyei Jogú Város
garanciavállalási (árképzés) kötelezettsége mellett 1998. június 12-én megkötött,
a  dunaújvárosi  távhőellátó  közművek működtetésére  vonatkozó üzemeltetési-
vállalkozási szerződés felmondásáról” szóló 410/2021. (IV.30.) határozata miatt.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  nem ért  egyet
azzal,  hogy  az  1.  pontban  megjelölt  határozat  törvénysértő,  mert  álláspontja
szerint  a  határozaton  alapuló  felmondási  jog  gyakorlása  megfelelt  a
rendeltetésszerű joggyakorlás elvének és nem ütközik a joggal való visszaélés
tilalmába, kijelenti  továbbá, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Önkormányzata a
felmondott  szerződés  megszűnését  követően  is  folyamatosan  ellátja  a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1)  bekezdés  20.  pontjában  foglalt  kötelezően  ellátandó  közfeladatát,  a
távhőszolgáltatást.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy az
1. pontban megjelölt határozat jogszabálysértő a tekintetben, hogy az SZMSZ 17.
§ (4) bekezdés f) pontjában és (5) bekezdésben foglaltak ellenére a határozat
nem tartalmaz végrehajtási  határidőt,  kizárólag a határozat  közlésére,  melyre
figyelemmel a határozat 8. pontját, melynek számozása a 6. pontra változik, a
következők szerint módosítja:

„6.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  szerződés
megszüntetéséhez  kapcsolódó  vonatkozó  jogszabályok  szerinti  további
intézkedéseket megteszi.

Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
      a polgármester

              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
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      a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője 1., 6. pont
      a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 2-5. pont

Határidő: - a határozat közlésére: 15 napon belül
             - a szerződés megszüntetéséhez kapcsolódó további intézkedések 

     megtételére: 2021. június 30.”

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja, hogy
az 1. pontban megjelölt határozathoz kapcsolódó előterjesztés az önkormányzat
honlapján  megtekinthető,  ezzel  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 37. § (1) bekezdése és 1. melléklet
II. 8-9. alpontjai szerinti közzétételi kötelezettség teljesült.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy  a  jelen  határozatot  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  részére  a  Nemzeti
Jogszabálytár  szolgáltatója  által  e  célra  kialakított  informatikai  rendszeren
keresztül küldje meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a jegyző

Határidő: a határozat közlésére: 2021. június 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  állásfoglalás  kialakításáról  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal FE/02/532-2/2021. számú törvényességi felhívásáról című határozati
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád),
távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
653/  2021. (VI.24.) határozata  

állásfoglalás kialakításáról a Fejér Megyei Kormányhivatal 
FE/02/532-2/2021. számú törvényességi felhívásáról 

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és
megvizsgálta a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/532-2/2021. számú leiratát,
melyben  törvényességi  felhívással  élt  a  „Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  (továbbiakban  Önkormányzat),  mint  a  tevékenységi  ellátás
kötelezettje  és  ármegállapító,  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  (a
továbbiakban: DVG Zrt.),  mint közműtulajdonos, valamint a Dunaújvárosi Víz-,
Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (továbbiakban: DVCSH Kft.), mint üzemeltető között
2001.  decemberében  létrejött  Szolgáltatási-Vállalkozási  szerződés,  továbbá  a
DVCSH Kft. és az önkormányzat között a szennyvíztisztító telep üzemeltetésére
létrejött  bérleti-üzemeltetési  szerződés  felmondásáról” szóló  409/2021.  IV.29.)
határozata miatt.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  nem ért  egyet
azzal,  hogy  az  1.  pontban  megjelölt  határozat  törvénysértő,  mert  álláspontja
szerint  a  határozaton  alapuló  felmondási  jog  gyakorlása  megfelelt  a
rendeltetésszerű joggyakorlás elvének és nem ütközik a joggal való visszaélés
tilalmába, kijelenti  továbbá, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Önkormányzata a
felmondott  szerződés  megszűnését  követően  is  folyamatosan  ellátja  a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1)  bekezdés  21.  pontjában  foglalt  kötelezően  ellátandó  közfeladatát,  a
víziközmű-szolgáltatást.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy az
1. pontban megjelölt határozat jogszabálysértő a tekintetben, hogy az SZMSZ 17.
§ (4) bekezdés f) pontjában és (5) bekezdésben foglaltak ellenére a határozat
nem tartalmaz végrehajtási  határidőt,  kizárólag a határozat  közlésére,  melyre
figyelemmel a határozat 7. pontját a következők szerint módosítja.

„7.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere  a  Magyar  Energetikai  és
Közmű-szabályozási  Hivatalhoz  benyújtandó  pályázati  kiírást  elfogadásra
terjeszti a közgyűlés elé.

Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
      a polgármester
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              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
      a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője 1.,4.,7. pont
      a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 3. pont

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. 04. 30-ig
              - pályázati kiírás közgyűlés elé terjesztésére: a közérdekű üzemeltető 

     kijelölését követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2022. június 30.”

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja, hogy
az 1. pontban megjelölt határozathoz kapcsolódó előterjesztés az önkormányzat
honlapján  megtekinthető,  ezzel  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 37. § (1) bekezdése és 1. melléklet
II. 8-9. alpontjai szerinti közzétételi kötelezettség teljesült.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy  a  jelen  határozatot  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  részére  a  Nemzeti
Jogszabálytár  szolgáltatója  által  e  célra  kialakított  informatikai  rendszeren
keresztül küldje meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a jegyző

Határidő: a határozat közlésére: 2021. június 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság 2020.  évben
végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról című határozati javaslatot –
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő 2 fő  (Cserna Gábor,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
654/2021. (VI. 24.) határozata

a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2020. évben végzett tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság  vezetőjének,  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  2020.  évi
közbiztonsági  helyzetéről  szóló beszámolóját  elfogadja és felkéri  a polgármestert,
hogy a döntésről értesítse a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és a Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság vezetőjét.

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

                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2021. július 5.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal megkötött
megállapodás módosításáról című határozati  javaslatot  – mellette szavazott  12 fő
(Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka  Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó  Péter,  Dr.
Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  2  fő  (Cserna  Gábor,  Szepesi  Attila)  –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
655/  2021. (VI.24.) határozata  

a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal megkötött megállapodás
módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy
a  799/2019.  (XII.  23.)  határozata  alapján  a  Fejér  Megyei  Rendőr-
főkapitánysággal 2020. október 19-én megkötött megállapodás 2. pontjában a
„2021. július 31.” szövegrész a „2021. december 31.” szövegrészre módosuljon.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy
a  799/2019.  (XII.  23.)  határozata  alapján  a  Fejér  Megyei  Rendőr-
főkapitánysággal 2020.  október  19-én  megkötött  megállapodás  5.  pontjának
első mondata az alábbiak szerint módosuljon:
„Felek megállapodnak,  hogy a Kedvezményezett  számadási  kötelezettséggel
tartozik  Adományozó  felé  a  részére  juttatott  pénzeszközök  felhasználásról,
melyet Kedvezményezett 2022. március 31. napjáig teljesít.”

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése felkéri a
polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert,
hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján a határozat  melléklete
szerinti megállapodás 1. számú módosítását írja alá.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért 
             a polgármester

                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
            a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. július 5.
    - a szerződés aláírására: 2021. július 31.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  területrész-átadást  előkészítő  bizottsággal
kapcsolatos egyes határozatok hatályon kívül helyezéséről című határozati javaslatot
– mellette  szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
656/2021. (VI.24.) határozata

a területrész-átadást előkészítő bizottsággal kapcsolatos egyes határozatok 
hatályon kívül helyezéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy  a  353/2020.  (IX.17.),  354/2020.  (IX.17.),  355/2020.  (IX.17.),  356/2020.
(IX.17.),  357/2020.  (IX.17.),  427/2020.  (X.15.),  428/2020.  (X.15.),  429/2020.
(X.15.) számú határozatait hatályon kívül helyezi. 

   
2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  továbbá  úgy

határoz,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesterének   -  a
katasztrófavédelemről  és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról  szóló
2011.  évi  CXXVIII.  törvény 46.  §  (4)  bekezdésében biztosított  hatáskörében
eljárva meghozott - 934/2020. (XI.06.) és 935/2020. (XI.06.) számú határozatait
hatályon kívül helyezi.    

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése felkéri  a
polgármestert, hogy a határozatot valamennyi érintettel és Kisapostag Község
Önkormányzatával közölje.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jegyző
Határidő: 2021. június 28.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Kisapostag  Község  Önkormányzatával
adómegosztási és közigazgatási határmódosítási megállapodás megkötéséről című
határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi
Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő
2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
657/  2021. (VI.24.) határozata  

Kisapostag Község Önkormányzatával adómegosztási és közigazgatási
határmódosítási megállapodás megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése teljes terjedel-
mében megismerte a „Javaslat Kisapostag Község Önkormányzatával adómeg-
osztási és közigazgatási határmódosítási megállapodás megkötésére” vonatko-
zó előterjesztést.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert, hogy az előterjesztésben szereplő, és jelen határozat mellékletét
képező adómegosztási és közigazgatási határmódosítás tárgyú megállapodást
aláírja, és ezzel kezdeményezze a Kisapostag Község közigazgatási területén
elhelyezkedő:

- 062/17 helyrajzi számú ingatlan (művelési ág: kivett út, terület: 346 m2, tu-
lajdonos: Hamburger Hungária Kft.), 

- 065/107 helyrajzi számú ingatlan (művelési ág: kivett út, terület: 2004 m2,
tulajdonos: Hamburger Hungária Kft.), 

- 068/5 helyrajzi számú ingatlan (művelési ág: kivett ipartelep és sajátos ipa-
ri építmények, terület 8.4696 m2, tulajdonos: Hamburger Hungária Kft.), 

- 063 helyrajzi számú ingatlan (művelési ág: kivett ipartelep, terület: 7.1748
m2, tulajdonos: Hamburger Hungária Kft.),

- 068/6 helyrajzi számú ingatlan (művelési ág: kivett út, terület: 3507m2, tu-
lajdonos: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata) 

átcsatolását  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területéhez
(területrész átvétele).

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  megállapítja,
hogy a megállapodás hatálya annak minkét fél általi aláírásával kezdődik.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Polgár-
mestert, hogy a megállapodást, az aláírást követő öt napon belül küldje meg -
ingatlanügyi hatósági bejegyzés céljából - a Fejér Megyei Kormányhivatal Föld-
hivatali Főosztálya részére.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgár-
mestert,  hogy a területrész-átadásának jogerős ingatlan-nyilvántartási bejegy-
zését - tájékoztatás céljából - küldje meg a helyi önkormányzatok törvényességi
felügyeletéért felelős Miniszterelnökséget vezető miniszternek, valamint a Köz-
ponti Statisztikai Hivatalnak. 



28

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen döntéséről
Kisapostag Község Önkormányzatát tájékoztatja.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                      a polgármester

             -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                      a jegyző

Határidő: - a határozat megküldésére: 2021. június 28.
                        - a megállapodás aláírására: 2021. július 2.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2020.  évi  tűzvédelmi  tevékenységéről  szóló  beszámolójának  tudomásulvételéről
című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István,
Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán),
távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila)– elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
658/  2021. (VI.24.) határozata  

a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolójának tudomásulvételéről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  a  Dunaújvárosi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020.  évi  tűzvédelmi  tevékenységéről  szóló
beszámolóját elfogadja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felkéri  a  Polgármestert,  hogy a
döntésről  értesítse  a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  és  a
Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét.

Felelős: - a határozat közléséért:
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2021. július 5.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért
Közalapítvány  2020.  évi  beszámolójának  tudomásulvételéről  című  határozati
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna
Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
659/  2021. (VI.24.) határozata  

a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 
2020. évi beszámolójának tudomásulvételéről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújváros és
Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2020. évről szóló beszámolóját és
közhasznúsági jelentését tudomásul veszi.

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

Felelős: - a határozat közléséért:
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2021. július 5.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a  közgyűlés  a  Modern  Művészetért  Közalapítvány 2020.  évi
tevékenységéről szóló beszámoló és közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről
című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István,
Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán),
távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
660/2021. (VI.24.) határozata

a Modern Művészetért Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló
beszámoló és közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és
tudomásul veszi a Modern Művészetért Közalapítvány 2020. évi egyszerűsített
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
polgármestert, hogy az 1.)  pontban elhatározottakról értesítse a közalapítvány
képviselőjét.

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

Határidő: 2021. július 10.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2020.
évi  tevékenységéről  szóló  beszámoló  és  közhasznúsági  melléklete
tudomásulvételéről  című  határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  12  fő  (Barta
Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
661/2021. (VI.24.) határozata

a DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló
beszámoló és közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről

1.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és
tudomásul  veszi  a  DUNAFERR  Art  Dunaújváros  Alapítvány  2020.  évi
egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
polgármestert,  hogy  az  1.  pontban  elhatározottakról  értesítse  az  alapítvány
képviselőjét.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2021. július 10.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Vágó  Eszter  Múzeumi  és  Műemlékvédelmi
Alapítvány  2020.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámoló  tudomásulvételéről  című
határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi
Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő
2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
662/2021. (VI.24.) határozata

a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány 
2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és
tudomásul veszi a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány 2020.
évi egyszerűsített beszámolóját és a tevékenységéről szóló jelentését.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
polgármestert,  hogy  az  1.  pontban  elhatározottakról  értesítse  az  alapítvány
képviselőjét.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2021. július 10.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 2020. évi
tevékenységéről  szóló  beszámoló  tudomásulvételéről  című határozati  javaslatot  –
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő 2 fő  (Cserna Gábor,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
663/2021. (VI.24.) határozata

a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló
beszámoló tudomásulvételéről

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és
tudomásul  veszi  a  Dunaújvárosi  Művészetért  Alapítvány  2020.  évi
egyszerűsített beszámolóját.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
polgármestert,  hogy  az  1.  pontban  elhatározottakról  értesítse  az  alapítvány
képviselőjét.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2021. július 10.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvány  2020.  évi
tevékenységéről  szóló  beszámoló  elfogadásáról  című   határozati  javaslatot  –
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő 2 fő  (Cserna Gábor,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
664/2021. (VI.24.) határozata

a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló
beszámoló  elfogadásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Magyar
Mentőszolgálat Alapítvány kuratórium elnökének a Hajléktalan Ellátó Centrum
2020. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert,  hogy  e  határozatot  küldje  meg  a  Magyar  Mentőszolgálat
Alapítvány képviselőjének.

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

Határidő: 2021. július 5.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  „A  látó  szemért”  Közalapítvány  2020.  évi
beszámolójának tudomásulvételéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 12
fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,  Motyovszki Mátyás,
Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka  Zsuzsanna,  Szabó  Zsolt,  Szántó  Péter,  Dr.
Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  2  fő  (Cserna  Gábor,  Szepesi  Attila)  –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
665/2021. (VI.24.) határozata

„A látó szemért” Közalapítvány 2020. évi beszámolójának tudomásulvételéről

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi
az  önkormányzati  alapítású  „A  látó  szemért”  Közalapítvány  2020.  évi
egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert,  hogy e határozatot  küldje meg  „A látó  szemért”  Közalapítvány
kuratóriumának.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester

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

Határidő: 2021. július 5.



37

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 2020.
évi  beszámolójának  tudomásulvételéről  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő 2 fő  (Cserna Gábor,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
666/2021. (VI.24.) határozata

a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 2020. évi beszámolójának
tudomásulvételéről

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi
az önkormányzati alapítású Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 2020. évi
egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét.

2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert,  hogy e határozatot küldje meg a  Dunaújváros és Környéke 04
Alapítvány kuratóriumának.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester

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

Határidő: 2021. július 5.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Jószolgálati  Otthon  Közalapítvány  2020.  évi
beszámolójának tudomásulvételéről című határozati javaslatot – mellette szavazott
12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
667/2021. (VI.24.) határozata

a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2020. évi beszámolójának
tudomásulvételéről

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi
az  önkormányzati  alapítású  Jószolgálati  Otthon  Közalapítvány  2020.  évi
egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert,  hogy  e  határozatot  küldje  meg  a  Jószolgálati  Otthon
Közalapítvány kuratóriumának.

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

      a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2021. július 5.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány 2020.
évi  beszámolójának  tudomásulvételéről  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  2  fő  (Cserna  Gábor,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
668/2021. (VI.24.) határozata

a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány  2020. évi beszámolójának
tudomásulvételéről

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi
az önkormányzati alapítású „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány 2020. évi
egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert,  hogy  e  határozatot  küldje  meg  a  „Dunaújvárosiak  Életéért”
Közalapítvány kuratóriumának.

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

      a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2021. július 5. 
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújvárosi  Óvoda  alapító  okiratának
módosításáról  című határozati  javaslatot  – mellette szavazott  12 fő (Barta Endre,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth  Kálmán),  távol  lévő  2  fő  (Cserna  Gábor,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
669/  2021. (VI.24.) határozata   

a Dunaújvárosi Óvoda alapító okiratának módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi
Óvoda 587/2020. (VI.17.)  határozattal elfogadott Alapító Okirata módosítására
az alábbi módosító okiratot fogadja el:

„Okirat száma: 19108-20/2021.

Módosító okirat

A  Dunaújvárosi  Óvoda a  Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város Önkormányzata
Közgyűlése által  2020.  július 10. napján kiadott  27651-4/2020. számú alapító
okiratát  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  8/A.  §-a  és  a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése
alapján  –  a Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
669/2021. (VI.24.) figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.3 A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

feladatellátási  hely
megnevezése

alapfeladat
megnevezése

munkarend
megjelölése

maximális
gyermek-,
tanulólétszá
m

1
Dunaújvárosi  Óvoda
Aprók Háza Tagóvodája

óvodai nevelés - 192

2
Dunaújvárosi  Óvoda
Aranyalma Tagóvodája

óvodai nevelés - 75

3
Dunaújvárosi  Óvoda
Bóbita Tagóvodája

óvodai nevelés - 75

4
Dunaújvárosi  Óvoda
Csillagvirág Tagóvodája

óvodai nevelés - 96

5
Dunaújvárosi  Óvoda
Duna-parti Tagóvodája

óvodai nevelés - 100

6
Dunaújvárosi  Óvoda
Eszterlánc Tagóvodája

óvodai nevelés - 175

7
Dunaújvárosi  Óvoda
Katica Tagóvodája

óvodai nevelés - 40

8
Dunaújvárosi  Óvoda
Kincskereső Tagóvodája

óvodai nevelés - 50
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9
Dunaújvárosi  Óvoda
Margaréta Tagóvodája

óvodai nevelés - 125

10
Dunaújvárosi  Óvoda
Napsugár Tagóvodája

óvodai nevelés - 150

11
Dunaújvárosi  Óvoda
Római  Városrészi
Tagóvodája

óvodai nevelés - 171

12
Dunaújvárosi  Óvoda
Százszorszép Tagóvodája

óvodai nevelés - 72

Jelen módosító okiratot 2021. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Dunaújváros, időbélyegző szerint

P.H.

aláírás

2. Az  alapító  okirat  jelen  módosítással  nem  érintett  rendelkezései  változatlan
tartalommal hatályban maradnak.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér Megyei
Igazgatóságához – az 1. pontban hozott  döntésről a jelen határozat, a jelen
határozat 1. számú mellékletét képező módosító okirat, valamint a 2. számú
mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésével –
a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a  polgármester 

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

Határidő: a határozat meghozatalát követő 15 napon belül

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgár-
mestert, hogy a határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda intézményigaz-
gatója részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a  polgármester 

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

Határidő: a határozat meghozatalát követő 15 napon belül

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a Dunaúj-
városi Óvoda intézményigazgatóját, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek meg-
felelően módosítsa az intézmény dokumentumait.

Felelős:   a Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója 
Határidő: 2021. szeptember 30.
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6. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert, hogy a Dunaújvárosi Óvoda módosítással egységes szerkezetbe
foglalt  alapító  okiratát  és  a  Magyar  Államkincstár  által  kiadott  törzskönyvi
kivonatot az önkormányzat hivatalos honlapján tegye közzé.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                          a polgármester

              - a végrehajtásban való közreműködéséért:
                a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő: a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzést követő 30 nap.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a 9. számú fogászati körzet ellátására dr. Szőcs
Debora  fogorvossal  új  feladat-ellátási  szerződés  megkötéséről  című  határozati
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna
Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
670/2021. (VI.24.) határozata

a 9. számú fogászati körzet ellátására dr. Szőcs Debora fogorvossal 
új feladat-ellátási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz,
hogy Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata és dr.  Szőcs Debora
között  2021. június 1. napjával a határozat melléklete szerinti  feladat-ellátási
szerződés  létrejöjjön,  és  ezzel  egyidejűleg  a  2020.  december  1-én  létrejött
feladat-ellátási szerződés és annak módosításai megszüntetésre kerüljenek.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  a  határozat  melléklete  szerinti  feladat-ellátási  szerződés
aláírására.

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

Határidő:  2021. július 5.

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

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

Határidő:  2021. július 5.
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Mezei  Zsolt  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a SEPTOX Kft.-vel kötött szerződés módosításáról
című htározati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna
Gábor, Pintér Tamás, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlése     
 671/  2021.     (VI.  24  .)     határozata     

a SEPTOX Kft-vel kötött szerződés módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, a Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  valamint  a  SEPTOX  Kft.  között  –  az
egészségügyi  alapellátásban keletkező veszélyes hulladék elszállítására  – a
Közgyűlés 44/2008. (II.14.) számú határozatával elfogadott és 2008. március
15-én  létrejött,  többször  módosított  vállalkozási  szerződés  4.  és  5.  számú
mellékletét – a telephelyek bővítésére vonatkozóan – 2021. április 1. napjától
módosítja. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy az 1.  pontban elfogadott,  a határozat melléklete szerinti
vállalkozási szerződés módosítást aláírja. 

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

                              a humán szolgáltatási osztály vezetője
     Határidő: 2021. július 9.

3. A  bővített  telephelyekkel  számított  szállítási  költség  fedezete, Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól  szóló  6/2021.  (II.18.)  önkormányzati  rendelet  7.  melléklet  8.
Közbiztonsági feladatok 3. Dologi kiadások során rendelkezésre áll.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése  felkéri a
polgármestert a határozat közlésére.

Felelős  :   - a határozat közléséért: 
                          a polgármester

   - a végrehajtásban való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztály vezetője

 Határidő: 2021. július 9.
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Mezei  Zsolt  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  DV  N  Zrt.-vel  kötött  támogatási  szerződés
megkötéséről  című határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán),
távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,  Pintér  Tamás,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
672/2021. (VI.24.) határozata 

a DV N Zrt.-vel támogatási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DV N Zrt. -vel
megköti  a jelen határozat  mellékletében csatolt  Támogatási  szerződést azzal,
hogy a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követően
lép hatályba.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése utasítja  a
polgármestert a határozat közlésére, valamint a határozat mellékletét képező
Támogatási szerződés aláírásra felhatalmazza.

Felelős:   - a határozat végrehajtására 
      a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
      a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője

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

                        - a támogatási szerződés aláírására: 2021. június 30.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  15.000.000,- Ft-ot biztosít a
2021.  évi önkormányzati költségvetése 7. melléklet /TOP Programok/ 5. egyéb
kiadások előirányzaton a 7. melléklet /TOP Programok/ 3. dologi kiadások/ TOP
előkészítő, megalapozó tevékenységek előirányzat sorról történő átcsoportosítás
révén.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy az 1. pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2021. évi önkormányzati
költségvetés soron következő módosításakor vegye figyelembe, egyúttal utasítja
a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
              - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
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Határidő: a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
5. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése  utasítja a jegyzőt, hogy az 1.

pontban foglalt  Támogatási  szerződés  támogatás  tartalmára  figyelemmel
15.000.000,- Ft összeget a 2022. évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye
figyelembe.

Felelős: - a költségvetés tervezéséért:
    a jegyző

            - a költségvetés tervezésben való közreműködésért:
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: a 2022. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja
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Mezei  Zsolt  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  új  Településfejlesztési
Koncepciójának és új Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elindítására című
határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor,
Pintér Tamás, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
673/  2021. (VI.24.) határozata  

Dunaújváros új Településfejlesztési Koncepciójának és 
új Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elindítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja azt a
célt, hogy új Integrált Területfejlesztési Stratégiája (továbbiakban ITS) készüljön
és ha emiatt szükséges, a meglévő Településfejlesztési Koncepció módosuljon.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
polgármestert, hogy gondoskodjon az új ITS elkészíttetéséről. 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester

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

Határidő: - az egyeztetési eljárás elindítására: 2021. június 30.
                        - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti
                          egyeztetési eljárást követő közgyűlés
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Mezei  Zsolt  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  új  Integrált  Településfejlesztési
Stratégiájának  elkészítésére  a  DVN  Zrt.-vel  együttműködésben  című  határozati
javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő 3 fő  (Cserna Gábor,
Pintér Tamás, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
674/  2021. (VI.24.) határozata  

Dunaújváros új Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésére 
a DVN Zrt.-vel együttműködésben

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz,
hogy Dunaújváros új Integrált Területfejlesztési Stratégiája (továbbiakban ITS) a
DV  N  Dunaújvárosi  Városfejlesztési  Nonprofit  Zrt -vel  együttműködésben
készüljön el. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz,
hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  TOP  Plusz-1.3.1
Felhíváson  történő  részvétele  során  a  DV  N  Dunaújvárosi  Városfejlesztési
Nonprofit Zrt -vel konzorciumban induljon. 

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

            közreműködésért:
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: - az ITS elkészítésére: 2021. december 15.
    - a Támogatási kérelem benyújtására a Felhívás megjelenését
      követően, a Felhívásban rögzített határidő
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Mezei  Zsolt  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Labdarúgó  Sportlétesítmény-
fejlesztés  2.  ütem projektben fel  nem használt  támogatás  visszafizetése kapcsán
költségvetési  előirányzat  létrehozására  és  a  szükséges  átcsoportosítások
elvégzéséről  című  határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán),
távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,  Pintér  Tamás,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
675/  2021. (VI.24.) határozata  

a Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem
projektben fel nem használt támogatás visszafizetése kapcsán költségvetési

előirányzat létrehozására és a szükséges átcsoportosítások elvégzéséről

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi,
hogy  a  Dunaújváros  Labdarúgó  Sportlétesítmény-fejlesztés  2.  ütem projekt
kapcsán Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a támogatásból fel
nem  használt  20 396 940  Ft-ot  köteles  visszafizetni  a  Támogató  (Emberi
Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága) részére.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  jelen  határozat  1.)
pontjában feltüntetett kötelezettségvállalás teljesítéséhez 1 000 Ft azaz egyezer
forint forráskiegészítést biztosít.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz,
hogy a 2021. évi  költségvetési  rendeletben Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármesteri  Hivatalának  Költségvetési  és  Pénzügyi  Osztálya  módosítást
végezzen a Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem projekt
előirányzatai  tekintetében.  A  16.  melléklet/  „K84  Egyéb  felhalmozási  célú
támogatások  államháztartáson  belülre”  előirányzatra  20 396 000  Ft
átcsoportosítása szükséges a 9. melléklet / „24.1 Pályázatokból további éveket
terhelő kötelezettség tartaléka” sorról, valamint 1 000 Ft átcsoportosítása a 7.
melléklet/ 23.4 TOP programok/ 3. dologi kiadások sorról az alábbiak szerint:

Részletező
kód

Előirányzatról Előirányzatra Rovatról Rovatra COFOG-ról COFOG-
ra

Összeg (Ft)

516603 9. melléklet / 24. 1. 
Pályázatokból 
további éveket 
terhelő kötelezettség 
tartaléka

16. melléklet/ K84 
Egyéb felhalmozási 
célú támogatások 
államháztartáson 
belülre

K513 K84 081030 081030 20 396 000

516603 7. melléklet / 22.2 
TOP Programok/3. 
dologi kiadások/ TOP
előkészítő, 
megalapozó 
tevékenységek

16. melléklet/ K84 
Egyéb felhalmozási 
célú támogatások 
államháztartáson 
belülre

K336
K351

K84 062020 081030 1 000

összesen 20 397 000

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
jegyzőt,  hogy  a  határozati  javaslat  3.)  pontjában  részletezett  előirányzat
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módosítást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2021.  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
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: - a kötelezettségvállalás teljesítésére: 2021. június 30.

                        - a rendelet módosítására: a költségvetési rendelet soron következő
                          módosításának időpontja
                        - a határozat közlésére: 2021. július 5.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001  “Nyugati
gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projektben visszautalandó
támogatási előleg  kapcsán költségvetési előirányzat létrehozására és a szükséges
átcsoportosítások elvégzésére című határozati javaslatot  – mellette szavazott 12 fő
(Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  2  fő  (Cserna  Gábor,  Szepesi  Attila)  –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
676/  2021. (VI.24.) határozata  

a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati gazdasági terület
közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projektben visszautalandó támogatási

előleg kapcsán költségvetési előirányzat létrehozására és a szükséges
átcsoportosítások elvégzésére

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi,
hogy  a  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001  “Nyugati  gazdasági  terület
közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projekt  kapcsán Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata részére a maximálisan igényelhető előleg összege
209 223 820  Ft,  így  a  már  folyósított  támogatási  előlegből  a  hatályos
Támogatási  Szerződés  és  költségvetés  alapján  986  180  Ft-ot  köteles
visszafizetni a Támogató részére.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz,
hogy a 2021. évi  költségvetési  rendeletben Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármesteri  Hivatalának  Költségvetési  és  Pénzügyi  Osztálya  módosítást
végezzen  a  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001  “Nyugati  gazdasági  terület
közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projekt előirányzatai tekintetében. A 16.
melléklet/ „K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre”
előirányzatra  986 180  Ft  átcsoportosítása  szükséges  a  9.  melléklet  /  „24.1
Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka” sorról az alábbiak
szerint:

Részletező
kód

Előirányzatról Előirányzatra Rovatról Rovatra COFOG Összeg
(Ft)

51505124 9. melléklet / 24.
1. Pályázatokból
további éveket

terhelő
kötelezettség

tartaléka

16. melléklet/ K84
Egyéb

felhalmozási célú
támogatások

államháztartáson
belülre

K513 K84 062020 986 180

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
jegyzőt,  hogy  a  határozati  javaslat  2.)  pontjában  részletezett  előirányzat
módosítást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2021.  évi
költségvetési rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe.
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Felelős  :     - a költségvetési rendelet módosításáért: 
                  a jegyző 
       - a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért:
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: - a kötelezettségvállalás teljesítésére: 2021. június 18.

                        - a rendelet módosítására: a költségvetési rendelet soron következő
                          módosításának időpontja
                        - a határozat közlésére: 2021. július 5.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  DMJVÖ  Közgyűlése  268/2021.  (III.22.)
határozatának módosítására című határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  12 fő
(Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  2  fő  (Cserna  Gábor,  Szepesi  Attila)  –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
677/  2021. (VI.24.) határozata  

DMJVÖ Közgyűlése 268/2021. (III.22.) határozatának módosítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  268/2021.(III.22.)
határozatával döntött az Építészeti – Műszaki Tervtanács feladatainak ellátására
megkötött megbízási szerződés 1. sz. módosításáról.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozatával
hatályon kívül helyezi a 268/2021.(III.22.) határozatát.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozatával
a határozat melléklete szerinti feltételekkel az Építészeti – Műszaki Tervtanács
folyamatos működése érdekében új megbízási szerződés megkötéséről dönt.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
polgármestert a 3. pontban szereplő szerződés aláírására.

5. A 3. pontban szereplő szerződés szerinti megbízási díjak forrása Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  és  annak
végrehajtásáról szóló 6/2021.(II.18.) önkormányzati rendeletének 5. melléklet /1.
Városfejlesztés-  és  rendezés/1.  személyi  juttatások,  Tervtanács megbízási  díj
során biztosított.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester

                - a határozat végrehajtásában, előkészítésében való
                  közreműködésért: 

      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

                - a határozat közléséért: 
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére:  2021. június 30.
                - a szerződés aláírására:   2021. július 17.



54

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a haszonkölcsön szerződés megkötéséről a 2848/4
és 3358  helyrajzi  számú ingatlanok vonatkozásában című határozati  javaslatot  –
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő 2 fő  (Cserna Gábor,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
678/  2021. (VI.24.) határozata  

haszonkölcsön szerződés megkötéséről 
a 2848/4 és 3358 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.3.3-16-
DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése”  projekt megvalósítása
érdekében a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel kötendő,  2848/4 és 3358 helyrajzi
számú  területek  igénybevételét  biztosító  haszonkölcsön  szerződés és
melléklete hozzá  benyújtott  tervezetét  elfogadja,  annak  megkötéséhez
hozzájárul. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  a  határozat  1.  pontjában  megnevezett  haszonkölcsön
szerződést és mellékletét aláírja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a polgármester

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

Határidő: 2021. június 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a  közgyűlés  a  772/33 és  772/34 helyrajzi  számú ingatlanok
vonatkozásában című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth  Kálmán),  távol  lévő  2  fő  (Cserna  Gábor,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
679/  2021. (VI.24.) határozata  

haszonkölcsön szerződés megkötéséről 
a 772/33 és 772/34 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.4.1-16-
DU1-2018-00002 „Kandó  Kálmán  tér  közlekedésbiztonsági  fejlesztése
Dunaújvárosban”  projekt megvalósítása érdekében a Magyar Közút Nonprofit
Zrt-vel  kötendő,   772/33 és  772/34  helyrajzi  számú területek  igénybevételét
biztosító  haszonkölcsön szerződés és  melléklete hozzá benyújtott  tervezetét
elfogadja, annak megkötéséhez hozzájárul. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  a  határozat  1.  pontjában  megnevezett  haszonkölcsön
szerződést és mellékletét aláírja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a polgármester

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

Határidő: 2021. június 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati  Társulás  Társulási  Megállapodásának  2.  fordulóben  történő
módosításáról  című határozati  javaslatot  – mellette szavazott  12 fő (Barta Endre,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth  Kálmán),  távol  lévő  2  fő  (Cserna  Gábor,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlés  e  
680/2021. (VI.24.) határozata

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának 2. fordulóban történő módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Megállapodásának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

1.) A  Társulási  Megállapodás  tagi  önkormányzatok  címét  és  képviselőjét
tartalmazó  felsorolásból  törlésre  kerül  2019.  december  31.  nappal  történő
kilépés miatt Dunaújváros térség megnevezés alatt szereplő  Akasztó Község
Önkormányzata 6221 Akasztó, Fő u. 40. képv.: Suhajda Antal polgármester, 

2.) A  Társulási  Megállapodás  tagi  önkormányzatok  címét  és  képviselőjét
tartalmazó  felsorolásba  felvételre  kerül  2021.  január  1.  nappal  történő
csatlakozás  alapján  Mór  térség  megnevezés  alatt  Pusztavám  Község
Önkormányzata,8066  Pusztavám  Kossuth  u.  64-66.  képv.:  Csordás  Mihály
polgármester,

3.) A  Társulási  Megállapodás  tagi  önkormányzatok  címét  és  képviselőjét
tartalmazó  felsorolásban  az  alábbiakban  felsorolt  önkormányzatok
képviselőinek megnevezése a következők szerint módosul:

ADONY térsége:
Besnyő Község Önkormányzat Hantos Község Önkormányzat

képv.: Fejes Zsuzsanna polgármester képv.: Kovácsné Kardos Valéria
polgármester

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képv.: Simonné Zsuffa Erzsébet

polgármester
képv.: Oláh István polgármester

DUNAÚJVÁROS térsége
Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
képv.: Pintér Tamás polgármester

MARTONVÁSÁR térsége
Ercsi Város Önkormányzat Budakeszi Város Önkormányzata
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képv.: Szabó Tamás polgármester képv.: dr. Győri Ottilia polgármester

Etyek Nagyközség Önkormányzata Gyúró Község Önkormányzata
képv.: Zólyomi Tamás polgármester képv.: Horváth Gyula polgármester

       Kajászó Község Önkormányzata
képv.: Császár Roland polgármester

MÓR térsége
Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat Gánt Község Önkormányzata
képv.: Temesvári Krisztián polgármester képv.: Krausz János polgármester

Isztimér Község Önkormányzata Kincsesbánya Község Önkormányzata
képv.: Gömbösné Rostaházi Judit

polgármester
képv.: Murányi Marianna polgármester

Magyaralmás Község Önkormányzata Nagyveleg Község Önkormányzat
képv.: Pap Tibor polgármester képv.: Kosárszki József polgármester

Szápár Község Önkormányzata
képv.: Trojákné Szita Katalin polgármester

OROSZLÁNY térsége
Bakonybánk Község Önkormányzata Bakonyszombathely Község

Önkormányzata
képv.: Nagyné Farkas Marianna

polgármester
képv.: Géringer Istvánné polgármester

Csatka Község Önkormányzata Ete Község Önkormányzata
képv.: Bognár Tímea polgármester képv.: GyüszinéRohonczi Anita

polgármester
Réde Község Önkormányzata Szákszend Község Önkormányzata

képv.: Farkas Lajos polgármester képv.: Papp Attila Csaba polgármester

Tárkány Község Önkormányzata
képv.: Major Lászlóné polgármester

POLGÁRDI térsége
Füle Község Önkormányzata Litér Község Önkormányzata

képv.: Kiss Róbert polgármester képv.: Varga Mihály polgármester

Mátyásdomb Község Önkormányzata Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata
képv.: Lelkes Tibor polgármester képv.: Lánginé Csík Angéla polgármester

Sárkeszi Község Önkormányzat Sárszentmihály Községi Önkormányzat
képv.: Kőhegyi László polgármester képv.: Óber Andrea polgármester
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Soponya Nagyközség Önkormányzat
Szabadbattyán Nagyközségi

Önkormányzat
képv.: Szűcs Norbert polgármester képv.: Szabó Ildikó polgármester

SÁRBOGÁRD térsége
Alap Község Önkormányzata Igar Község Önkormányzata

képv.: Szalai János Milán polgármester képv.: Molnár István polgármester

Mezőszilas Község Önkormányzat Nagykarácsony Község Önkormányzata
képv.:Steidl János polgármester képv.: Scheier Zsolt polgármester

Pálfa Község Önkormányzata Sáregres Község Önkormányzat
képv.:Mérei Melinda polgármester képv.:Albertné Tiringer Mária

polgármester
Simontornya Város Önkormányzata
képv.: Torma József polgármester

SZÉKESFEHÉRVÁR térsége
Aba Város Önkormányzata Lovasberény Község Önkormányzata

képv.: dr. Mikula Lajos polgármester képv.: Südi Mihály polgármester

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Zámoly Község Önkormányzata
képv.: Kardos Ádám polgármester képv.: Sallai Mihály polgármester

VELENCE térsége
Baracska Község Önkormányzata Nadap Község Önkormányzata
képv.: Szőlősy Attila polgármester képv.: Köteles Zoltán polgármester

Velence Város Önkormányzata
képv.: Gerhard Ákos polgármester

4.) A  Társulási  Megállapodás  V.  fejezet  első  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:
„A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó
szabályokat  kell  alkalmazni.  A  Társulás  pénzügyi-gazdálkodási  feladatait  a
munkaszervezeti  feladatokat  ellátó  Polgárdi  Polgármesteri  Hivatal  látja  el.  A
Polgármesteri  Hivatal  címe:  8154  Polgárdi,  Batthyány  u.  132.,  PIR
száma:363002. A  Társulás  gazdálkodásának  részletes  szabályait  Polgárdi
Polgármesteri  Hivatal  szabályzatai  tartalmazzák.  A  Társulás  önálló
adószámmal és pénzintézeti számlával rendelkezik.”

5.) A Társulási Megállapodás XI. fejezet XI/3. pont harmadik bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„A Társulás egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása, valamint
az  ehhez szükséges gazdasági,  pénzügyi  és  jogi  előfeltételeinek biztosítása
céljából  jött  létre.  Amennyiben  a  hulladékgazdálkodási  rendszer
megvalósítására a Társulás saját pénzeszközei is felhasználásra kerülnek, a
felhasznált teljes összeg lakosságszám arányos mértékű megfizetésére köteles
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az új csatlakozó önkormányzat abban az esetben, ha a hulladékgazdálkodási
rendszerfejlesztés eredményeiből részesül. A Társulási Tanács- figyelemmel a
csatlakozás  körülményeire  (fejlesztés  megvalósításától  eltelt  idő,  fejlesztés
eredményeiből történő csekély mértékű részesedés, más hulladékgazdálkodási
társulásban  megvalósult  tagság)-  a  fenti  rendelkezéstől  eltérően  állapíthatja
meg  az  új  csatlakozó  önkormányzat  által  fizetendő  hozzájárulás  összegét,
módját és a teljesítés határidejét.

6.) A  Társulási  Megállapodás  1.  számú  melléklete  -  Tagi  önkormányzatok
felsorolását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
szóló  törvényben  meghatározott  időpont  szerinti  lakosságszámmal-helyébe
jelen módosítás 1. számú melléklete lép.

7.) A  Társulási  Megállapodás  jelen  módosítása  valamennyi  tagönkormányzat
képviselő-testülete  elfogadó  határozathozatalát  követően,  az  időrendben
legutolsó határozat időpontját követő nappal lép hatályba.

8.) Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése a  határozat  2.
mellékletében  foglaltak  szerint  elfogadja  a  Társulási  Megállapodás
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  szövegét,  és  felhatalmazza  a
polgármestert az aláírására.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
      a polgármester
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője

Határidő: 2021. július 8.

9.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
Polgármestert  a  határozat  közlésére,  valamint  a  Közép-Duna  Vidéke
Hulladékgazdálkodási  Társulás  Társulási  Tanácsa  elnökének  történő
megküldésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője

Határidő: 2021. július 12.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  környezeti
állapotáról  szóló  tájékoztatójának  elfogadásáról  és  kiadásáról  című  határozati
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna
Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
681/2021. (VI. 24.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló 
tájékoztatójának elfogadásáról és kiadásáról

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

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert,  hogy  az  1.)  pontban  elfogadott  környezeti  állapotról  szóló
tájékoztatót  nyomdai  és  elektronikus  kiadvány  formájában  tegye  közzé  és
hozzáférhetővé a lakosság számára többek között az önkormányzat hivatalos
internetes honlapján is.

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. június 30.
    - a nyomdai és elektronikus kiadvány elkészítésére: 

                           2021. október 31.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Köztemető XXX. parcellájában 2 db
urnafal  kivitelezésére  vonatkozó  vállalkozási  szerződés  megkötéséről  című
határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi
Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő
2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
682/  2021. (VI.24.) határozata   

a Dunaújvárosi Köztemető XXX. parcellájában 2 db urnafal kivitelezésére
vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi
Köztemető XXX. parcellájában 2 db urnafal elkészítését a Borostyán Tóth Kft-
től rendeli meg bruttó 1.617.472,- Ft vállalkozási díj fejében.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban
meghatározott feladatok elvégzésére a fedezetet 1.416.564,- Ft összegben a
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021 (II. 18.) önkormányzati rendelet
12. mellékletének 2. Városüzemeltetés cím alatti  2.5. Temető urnafal soráról;
200.908,-  Ft  összegben  pedig  a  7.  melléklet  3.  Vízgazdálkodás  és
vízkárelhárítás 3. dologi kiadások (Roskadások helyreállítása, vízelvezető árkok
karbantartása) sorról történő átcsoportosítás útján biztosítja.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  a  2.  pont  figyelembevételével  előkészített  vállalkozási
szerződést a Borostyán Tóth Kft.-vel írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                                a polgármester
                              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                                a Városüzemeltetési és Beruházási osztály vezetője

Határidő:  a szerződés aláírására: 2021. július 9.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
jegyzőt,  hogy  a  2.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalást  a  2021.  évi
költségvetés  soron  következő  módosításának  előkészítése  során  vegye
figyelembe.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                                a jegyző
                              - a költségvetés módosításának előkészítésében valóú
                                közreműködésért:
                                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  DMJV  közigazgatási  területén  végzett
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 2. módosítás – 2021.
április-december  hónap  –  megkötéséről  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  12  fő  (Barta  EndreGombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő 2 fő  (Cserna Gábor,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
683/2021.(VI.24.) határozata

 DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási keretszerződés 2. módosítás - 2021. április-december hónap -

megkötéséről

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  jelen
határozatával  a Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata és a DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  által
2021.03.24-én  megkötött,  a  2021.  április-december  hónapokra  szóló
szolgáltatási keretszerződés 2. számú módosítását 28.921.349 Ft emelésével
jóváhagyja.

2.) Az 1. pontban szereplő 28.921.349 Ft emeléshez a fedezetet a  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének
7.  mellékletének  2.  számú  Városüzemeltetés  alcím  alatt  szereplő  3.  dologi
kiadások  előirányzat  soron  23.633.332  Ft,  a  7.  mellékletének  3.  számú
Vízgazdálkodás  és  vízkárelhárítás  alcím  alatt  szereplő  3.  dologi  kiadások
előirányzat  során  733.584  Ft,  7.  mellékletének  4.  számú  Környezet-
egészségügy alcím alatt szereplő 3. dologi kiadások előirányzat soron 554.433
Ft  biztosított,  míg  4.000.000  Ft-ot  a  7.  mellékletének  4.  számú  Környezet-
egészségügy alcím alatt  szereplő 3.  dologi  kiadások sorról  a 7.  melléklet  2.
Városüzemeltetés cím 3.  dologi  kiadások sorra  történő átcsoportosítás  útján
biztosítja.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy  az  1.  pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  2.  pontban  foglaltaknak
megfelelően a 2021.  évi  költségvetési  rendelet  következő módosítása során
vegye  figyelembe,  valamint  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételével
kapcsolatos teendőket végezze el.

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

Határidő: a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő
                módosításának időpontja
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4.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály  vezetőjét,  hogy  a  határozat  1.sz.
mellékletét  képező  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zártkörűen  Működő
Részvénytársasággal  2021.  április-december  hónapra  szóló  szolgáltatási
keretszerződés 2. sz. módosítását aláírásra készítse elő.

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

Határidő: 2021. június 30.

5.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  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: 2021. június 30.



64

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros, Liget közben a kijárt zöldterületre
zúzottkő  burkolat  kialakítási  munkálatáról  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő 2 fő  (Cserna Gábor,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
684/  2021. (VI.24.) határozata  

Dunaújváros, Liget közben a kijárt zöldterületre 
zúzottkő burkolat kialakítási munkálatáról

1) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy  a  Dunaújváros,  Liget  közben  a  kijárt  zöldterületre  zúzottkő  burkolat
kialakítási munkáját bruttó 2.054.191,-Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti. 

2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1.) pontban
meghatározott Dunaújváros, Liget közben a kijárt zöldterületre zúzottkő burkolat
kialakítása fedezetét bruttó 2.054.191,-Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzatának  a  2021.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól  szóló  6/2021.  (II.18.)  önkormányzati  rendelete  (továbbiakban:
rendelet)  9.  mellékletében „24/3.  Képviselői  körzetekre  tartalék”  cím  alatt
szereplő  „24.3.  Képviselői  körzetekre  tartalék”  szakfeladat  soráról  az  7.
melléklet „2. Városüzemeltetés” cím alatt szereplő „3. dologi kiadások” sorára
való átcsoportosítással biztosítja.

3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  az  1.  pont  figyelembevételével  előkészített  vállalkozási
szerződést írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
   a polgármester

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

Határidő:  2021. július 02.

4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy az  1.  pontban szereplő  kötelezettségvállalást  a  2021.  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
                  - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:

                          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújvárosi  Vízi  Társulanak  a  közcélú
vízgazdálkodási  feladatok  ellátására  vonatkozó  önkormányzati  hozzájárulás
biztosításáról  című határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  12  fő  (Barta  Endre,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth  Kálmán),  távol  lévő  2  fő  (Cserna  Gábor,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
685/  2021. (VI.24.) határozata   

a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására
vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  térségi
vízgazdálkodási  feladatok  egységes  és  biztonságos  ellátása  érdekében  –  a
határozat mellékletét képező – megállapodást, és üzemeltetési szerződést köt a
Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal 2021.
július 01. - 2022. június 30-ig tartó időszakra, mely feladathoz 4.291.056,- Ft/év
hozzájárulást biztosít.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  a  Dunaújvárosi  Vízgazdálkodási  Építőipari  és
Környezetvédelmi Társulattal  2021.  július  01.  -  2022.  június  30-ig  tartó
időszakra a megállapodást és az üzemeltetési szerződést aláírja.

Felelős: - a szerződés aláírásáért:
  a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője

Határidő: 2021. június 30.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban
meghatározott  kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 7. melléklet 3. Vízgazdálkodás
és  vízkárelhárítás  3.  dologi  kiadások  feladatsorán  fedezetet  biztosít  2021.
december 31-ig tartó időszakra 2.145.528,- Ft összegben.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
jegyzőt,  hogy az 1.  pontban foglalt  kötelezettségvállalásnál  a  2.145.528,-  Ft
összeget a 2022. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                                a jegyző
                              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                                a Költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  a 2022. évi költségvetés tervezése
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés az önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási
munkáiról  című  határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  12  fő  (Barta  Endre,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth  Kálmán),  távol  lévő  2  fő  (Cserna  Gábor,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
686/  2021. (VI.24.)     határozata  

önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáiról

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy  az  önkormányzati  tulajdonú  intézmények  felújítási  munkáit  bruttó
12.937.911,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.

2.) Az  1.  pontban  meghatározott  kötelezettségvállalás  fedezetét Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének
7.  melléklet  2.  Városüzemeltetés  3.  dologi  kiadások  „Haszonbérlemények
felmérése,  felosztása”  elnevezésű  sorról  104.650  Ft-ot,  a   7.  melléklet  3.
Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás 3. dologi kiadások „Verebély u. folytatásában
vízelvezető ároktisztítás” elnevezésű sorról 4.252.487 Ft-ot, 12. melléklet 2.
Városüzemeltetés, 2.6 „Temető faház” elnevezésű sorról 1.000.000 Ft-ot a 9.
melléklet 24.4 „Intézményi felújítási tartalék” elnevezésű sorról 535.663 Ft-ot a
12.  melléklet  „Konyhák fejlesztése”  elnevezésű sorra  történő  átcsoportosítás
útján  biztosítja.  Valamint  a  9.  melléklet  24.4  „Intézményi  felújítási  tartalék”
elnevezésű sorról a 13. melléklet 1. Városfejlesztés- és rendezés 1.4. „Petőfi S.
u.  1.  épület  felújítása”  elnevezésű  sorra  668.318  Ft,  a  13.  melléklet  1.
Városfejlesztés-  és  rendezés  1.5  „Konyhák  felújítása”  elnevezésű  sorra
6.376.793 Ft átcsoportosítása útján biztosítja.   

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 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: 2021. július 15.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy az  1.  pontban szereplő  kötelezettségvállalást  a  2021.  évi  költségvetés
soron következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint
a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételével  kapcsolatos  teendőket
végezze el.
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 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 2021. évi költségvetés soron következő módosításának
                         időpontja         

           - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2021. július 15.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Fáy András utcai műfüves sportpálya területén
„Teq ONE” típusú teqball  asztal  telepítésére című határozati  javaslatot  – mellette
szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő 2 fő  (Cserna Gábor,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
687/2021 (VI.24.) határozata

a Fáy András utcai műfüves sportpálya területén 
„Teq ONE” típusú teqball asztal telepítésére

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy  a  Teqball  Kft.-től  megrendeli  az  1  db  „Teq  One”  típusú  multifunkciós
sportasztalt  a Dunaújváros Fáy András utca által  körülhatárolt  közparkban a
műfüves futballpálya területére (451/57 hrsz.). 

2. Az 1. pontban szereplő feladatra a fedezetet Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól
szóló  6/2021.  (II.18.)  önkormányzati  rendelet  9.  számú  melléklet  –  „24.3.
képviselői  körzetekre  tartalék”  soráról  bruttó  505.000-,Ft  összeget  a  12.
melléklet 2. Városüzemeltetés címen „Teqball One típusú sportasztal telepítése”
elnevezésű új sorra történő átcsoportosítás útján biztosítja.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  a  2.  pont  figyelembevételével  előkészített  adásvételi
szerződést a Teqball Kft.-vel írja alá.

Felelős: – a határozat végrehajtásáért:
     a polgármester

Határidő:  2021. július 10.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy  a  2.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalást  a  2021.  évi  költségvetési
rendelet soron következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításának előkészítéséért:
                         a jegyző

  - a költségvetés módosításának előkészítésében való
                 közreműködésért:

    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának
                 időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos
István, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Lőrinczi
Konrád), nem szavazott 1 fő (Mezei Zsolt), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi
Attila), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor,  Szepesi  Attila) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

(A  szavazás  után  Mezei  Zsolt  alpolgármester  jelezte,  hogy  a  szavazás
eredményéhez  még  plusz  egy  igen  szavazat  adódik,  így  kialakult  a  szavazás
eredményeként: 11 igen szavazat, ellene szavazott 1 fő, távol lévő 2 fő.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
688/2021. (VI.24.  )   határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 
I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  megismerte  és
elfogadja  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi
költségvetésének  I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti
személyszállítási  közszolgáltatás  megújításával  kapcsolatosan  pályázati  kiírás
elfogadásáról  című határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  12  fő  (Barta  Endre,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth  Kálmán),  távol  lévő  2  fő  (Cserna  Gábor,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
689/  2021. (VI.24.) határozata  

az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás
megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás elfogadásáról

1. Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  kinyilvánítja,
hogy az autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatásra pályázati
kiírást  kíván  megjelentetni  és  jóváhagyja  a  határozat  1.  számú  mellékletei
tartalmát, azzal, hogy a közszolgáltatási szerződés  2022. január 1-jétől 2025.
december 31-ig, 4 év időtartamra szól.  

2. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jogi és
vagyonkezelési  osztály  vezetőjét,  hogy  a  mellékleteként  csatolt  a  pályázati
kiírás önkormányzati honlapon, a Dunaújváros című hetilapba és két országos
lefedettségű napilapban, továbbá a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő
Hivatalos  Értesítőben  történő  megjelentetéséhez  szükséges  lépéseket  tegye
meg.

3. Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  pályázat
előkészítésében  és  értékelésében  való  közreműködésre,  mint  szakmai
kompetenciával  rendelkező  szakembereket,  megbízza  Győrfi  Pétert  nettó
200.000-  Ft,  azaz  nettó  Kettőszázezer  forint  megbízási  díj  ellenében,  és
Botyánszki Tamást nettó 200.000- Ft, azaz nettó Kettőszázezer forint megbízási
díj ellenében a határozat 3. számú mellékletét képező megbízási szerződések
szerint.

Felelős  :     - a határozat végrehajtásáért:
                       a polgármester

                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                       a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a pályázati kiírás meghirdetésére: 2021. június 30.
                   - a pályázat eredményének értékelésére: 

                          2021. szeptemberi közgyűlés
                        - a szerződés megkötésére: 2021. december 15-ig
                        - a  határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
                           történő megérkezésétől számított 8 napon belül
                        - a megbízási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való
                          közlését követő 15 napon belül
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4. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése úgy határoz,
hogy  a  3.  pontban  meghatározott  megbízási  díjakra  és  járulékaira bruttó
641.000,-  Ft,  összeget biztosít  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  költségvetési  önkormányzati  rendelete  7.
melléklet  14.  sor  vagyongazdálkodási  feladatok,  dologi  kiadások  sorról
átcsoportosítással.       

         
Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
               a Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője

              a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő 

              megérkezésétől számított 8 napon belül
              
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése felhatalmazza a

polgármestert, hogy  jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy  a  3.  pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  4.  pontban  foglaltaknak
megfelelően  a  2021.  évi  költségvetés  következő  módosításakor  vegye
figyelembe,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

                      a Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője 
              - a költségvetés módosításáért:
                a Jegyző
              - a költségvetés módosításáért való közreműködésért:

              a Költségvetési és Pénzügyi osztály osztályvezetője
Határidő: a 2021. évi önkormányzati költségvetés következő módosításának
                időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  többletforrás  biztosítására  a  Fabó  Éva
Sportuszoda üzemeltetésére című határozati  javaslatot  – mellette szavazott  12 fő
(Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  2  fő  (Cserna  Gábor,  Szepesi  Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
690/2021. (VI.24.) határozata

többletforrás biztosítására a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése előtt ismert, hogy a
dunaújvárosi 325 hrsz.-ú, természetben a Dunaújváros, Építők útja 9. szám alatt
található,  Fabó  Éva  Sportuszoda  üzemeltetésével  a  DVG  Dunaújvárosi
Vagyonkezelő  Zrt.-t  (a  továbbiakban:  DVG  Zrt.)  bízta  meg  az  önkormányzat
2021.  április  01.  napjától  2021.  december  31.  napjáig,  5.812.375,-Ft/hó
üzemeltetési díjért.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja az 1.
pontban  hivatkozott  üzemeltetési  díj  havi  11.742.857,-Ft  összeggel  történő
megemelését akként, hogy az üzemeltetési díja 2021. június 1. napjától 2021.
december 31. napjáig 17.555.232,-Ft/hó.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozat 2.
pontjában  meghatározott  üzemeltetési  díjra  az  alábbi  források
átcsoportosításával 70.457.142,-Ft forrást biztosít az önkormányzat 2021. évi
költségvetése 7.  melléklet  Vagyongazdálkodási  feladatok  3.  Dologi  kiadások
során:
- 8. melléklet 9.7 Kulturális és egyéb civil szervezetek felosztható kerete sora:
6.700.000,-Ft 
- 7. melléklet 8. Közbiztonsági feladatok cím 3. dologi kiadások sora (DBKEF):
1.000.000,-Ft
- 8. melléklet 9.17 70 éves a város rendezvényei sora: 15.000.000,-Ft
- 8. melléklet 9.10 Rockmaraton Fesztivál sora: 7.000.000,-Ft
- 7. melléklet 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok cím 3. dologi kiadások
sora (DUDIK): 2.500.000,-Ft
- 8. melléklet 14. Vagyongazdálkodási feladatok 14.1. Dunaújvárosi Turisztikai
Nonprofit  Kft.  működtetésével,  rendezvényekkel  kapcsolatos  kiadás  sora:
38.257.142,-Ft

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert  jelen  határozat  mellékletét  képező  üzemeltetési  szerződés
módosítás aláírására, és felkéri jelen határozat közlésére.

Felelős  :     - a határozat végrehajtásáért:
                          a polgármester 

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                          a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője
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                          a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
                a DVG Zrt. vezérigazgatója

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztálynak való
                  megküldését követő 8 napon belül

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

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt, hogy  a  2.
pontban  rögzített  kötelezettségvállalást  a  3.  pontban  rögzítettek  szerint
70.457.142,-Ft  összegben  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
2021. évi költségvetése módosításakor vegye figyelembe, valamint Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése tervezésekor jelen
határozat  2.  pontjában  hivatkozott  feladatra,  a  2021.  december  hónapra
11.742.857,-Ft összeget tervezzen.

 Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                          a polgármester 
                        - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                          a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője 

                  - a költségvetés módosításáért és tervezéséért:
                    a jegyző
                  - a költségvetés módosításában és tervezésében való
                    közreműködésért:

                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: - a 2021. évi költségvetése módosításának időpontja

              - a 2022. évi költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Központi Sportegyesülettel kötött
kölcsönszerződés módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő
(Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  2  fő  (Cserna  Gábor,  Szepesi  Attila)  –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
691/  2021. (VI.24.) határozata  

a Dunaújvárosi Központi Sportegyesülettel kötött kölcsönszerződés
módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2020.
november  25-én  a  Dunaújváros  Központi  Sportegyesülettel  (2400  Dunaújváros,
Eszperantó út 4.) kötött kölcsönszerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosuljon:

„4. Adós vállalja, hogy a Hitelező által nyújtott, mindösszesen 26.000.000,- Ft összegű
kamatmentes kölcsönt egy összegben 2021. november 30. napjáig Hitelező részére
az  OTP  Banknál  vezetett  11736037-15361363-00000000  számú  számlájára
átutalással visszafizeti.”

egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  mellékletét  képező
szerződésmódosítás aláírására.

Felelős:   - a határozat közléséért:
                  a polgármester
                - a határozat közlésében való közreműködésért:
                  a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2021. június 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  támogatási  szerződés  megkötéséről  a
Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel (2021.06.01-2021.12.31.) című határozati
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna
Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
692/2021. (VI.24.) határozata

támogatási szerződés megkötéséről 
a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel 

(2021.06.01-2021.12.31.)

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlés  támogatja  jelen
határozat  1.  számú mellékletét  képező  támogatási  szerződés  megkötését  a
Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel, a társaság működési körében lévő
feladatok ellátása finanszírozására 2021. június 1. napjától 2021. december 31.
napjáig. A támogatás mértéke bruttó 4.900.000,-Ft, mely összeget a társaság
kizárólag  a  2021.  június-2021.  december  hónapokban  felmerült  működési
költségekre fordíthatja. A társaság havi működési költsége hozzávetőlegesen
bruttó 700.000,-Ft.

2. Jelen  határozat  1.  pontjában  meghatározott  támogatásra  4.900.000,-Ft
összegben  forrás  rendelkezésre  áll  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtásának szabályairól
szóló  önkormányzati  rendelete  8.  sz.  melléklete  14.  Vagyongazdálkodási
feladatok  14.1.  Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  működtetésével,
rendezvényekkel kapcsolatos kiadás soron.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás
nyilvántartásba  vételéről  és  pénzügyi  teljesítéséről,  és  a  határozat  1.  számú
mellékletét  képező  támogatási  szerződés aláírására,  egyúttal  felkéri  jelen
határozat közlésére.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője
                  a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

                a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak
                  való megküldését követő 8 napon belül

                        - a szerződések aláírására :a határozat érintettekkel való közlését
                          követő 30 napon belül
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4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
jegyzőt,  hogy az  1.  pontban  rögzített  kötelezettségvállalást  a  2.  pontban
rögzítettek szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi
költségvetése módosításakor vegye figyelembe.

 Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                         a polgármester
                       - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                         a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője

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

Határidő:  a 2021. évi költségvetés módosításának időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt.
kezelésében lévő lakások és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2020. évi
ingatlankezelés,  gazdálkodás bevételeiről  és  kiadásairól  készült elszámolás
elfogadásáról,  a lakások  bérleti  díjhátralékából  felhalmozódott  tartozások  leírására
című határozati javaslatot  – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István,
Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán),
távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila)– elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
693/2021. (VI.24.) határozata

az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő lakások és
nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2020. évi ingatlankezelés,

gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás elfogadásáról, 
a lakások bérleti díjhátralékából felhalmozódott tartozások leírására

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és
elfogadja jelen határozat  1.  számú mellékletét  képező,  a  DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő  Zrt.  2020.  évi  lakóház-kezelési  beszámolóját,  továbbá  az
önkormányzat  tulajdonában  álló  lakások,  és  nem  lakás  céljára  szolgáló
helyiségek  bérleti  díjbevételének  felhasználásáról  készült  elszámolást
1.709.723,-Ft eredménnyel.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése engedélyezi,
hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. törölje az önkormányzat tulajdonát
képező lakások bérleti  díj  hátralékából 2020. év végéig felhalmozódott,  jelen
határozat  2.  számú  mellékletét  képező  javaslatban  szereplő,  mindösszesen
1.826.638,-Ft összegű követeléseket.

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:        
                        a polgármester                                   
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                        a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

                            a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője
                            a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
                            a Közigazgatási Osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztálynak való
                megküldését követő 8 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2021. évi
ingatlankezelési terve elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott
12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

(A  szavazás  után  Lőrinczi  Konrád  képviselő  jelezte,  hogy  igen  szavazat  helyett
tartózkodni  akart.  Az  így  kialakult  szavazás  eredménye:  11  igen  szavazat,
tartózkodott 1 fő, távol lévő 2 fő.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
694/  2021. (VI.24.) határozata  

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2021. évi ingatlankezelési terve
elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése megismerte és
jóváhagyja jelen határozat 1. számú mellékletét képező a DVG Dunaújvárosi
Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság,  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő
lakások  és  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségek  díjbevételéről  és
felhasználásáról szóló 2021. évi ingatlankezelési tervét, mely szerint a társaság
várhatóan  1.650.000,-Ft  nyereséggel  számol,  a  lakások  vonatkozásában  a
tervezett  eredmény  9.950.000,-Ft,  a  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségek
vonatkozásában a tervezett veszteség 8.300.000,-Ft.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése utasítja a DVG
Zrt. vezérigazgatóját, hogy a bevételekről és ráfordításokról készítsen félévente
tételes, a lakásokra és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre való bontás
szerinti  kimutatást,  mely  alapján  a  különbözet  félévente  elszámolandó  és
pénzügyileg rendezendő.

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

Felelős: - a határozat közléséért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

                      a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője
                      a Közigazgatási Osztály vezetője
                      a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő:  a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztálynak való
                  megküldését követő 8 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia
Nkft. 2020. évi éves beszámolójának megtárgyalásáról című határozati javaslatot –
mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Lőrinczi Konrád), nem szavazott 1 fő (Dr. Székely
Károly), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
695/2021. (VI. 24.) határozata 

a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 
2020. évi éves beszámolójának megtárgyalásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése a DKKA-
Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft 2020. évi  egyszerűsített  éves
beszámolóját 185.203  e Ft mérleg főösszeggel és -39.161  eFt  adózott
eredménnyel (veszteség) a határozat 1., 2., és 3. mellékletei szerint, valamint a
2021. évi üzleti tervét a határozat 4. számú melléklete szerint elfogadja azzal,
hogy az adózott eredményt eredménytartalékba kell helyezni, egyben utasítja
polgármestert a határozat közlésére.

2. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással  bír
arról, hogy a saját tőke összege -289.015 eFt, a jegyzett tőke összege 3.000
eFt és vállalja,  hogy jelen határozatot követően három hónapon belül  helyre
állítja a saját tőke – jegyzett tőke arányát, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. tv. 3:189. § (2) bekezdése szerint, egyben felhatalmazza a polgármestert
a határozat közlésére.

 
Felelős: - a határozat közléséért 

    a polgármester
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért

                a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését
                követő nyolc napon belül



80

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia
Nonprofit Kft.  ügyvezetője,  felügyelőbizottsági  tagjai,  könyvvizsgálója
megválasztásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre,
Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán),
tartózkodott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
696/2021. (VI.24.) határozata 

a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. ügyvezetője,
felügyelőbizottsági tagjai, könyvvizsgálója megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, az önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2)  bekezdése 5)  pontja alapján,  a  DKKA-Dunaújvárosi Kohász  Kézilabda
Akadémia Nonprofit Kft. ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagjai, könyvvizsgálója
megbízatása lejárta miatt 
2021.  július  01.-től  2021.  december  31-ig  Vertig  Csabát választja  meg
ügyvezetőnek,  azzal  hogy  feladatait  munkaviszonyban  látja  el,  változatlan
díjazás  mellett,  továbbá  Sáfrány  Katalint,  Szalóki  Lászlót  változatlan  díjazás
mellett, Barta Endrét díjazás nélkül új felügyelőbizottsági tagnak megválasztja,
2021. július 01-től  2022. május 31-ig szóló határozott  időtartamra,  valamint a
Prudent-Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.-t (2721 Pilis, Jókai Mór utca
1/b., kamarai nyilvántartási szám: 002687, kijelölt közreműködő könyvvizsgáló:
Fiel  Edit,  kamarai  tagsági  szám:  005251)  jelöli  meg  a  társaság  új
könyvvizsgálójának, 2021. július 25-től 2022. május 31-ig, változatlan díjazás
mellett.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése utasítja a
polgármestert  a határozat közlésére,  továbbá  a  társaság  által  előkészített
alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat  aláírására  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  véleményének
kikérését követően, valamint a határozat mellékletét képező munkaszerződés
aláírására. 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                             
               a polgármester

       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.

                  ügyvezetője 
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            

                  a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
                  érkezésétől számított 8 napon belül
                - az alapító okirat módosítás, valamint a munkaszerződés aláírására:
                  a határozat közlésétől  számított 30 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunanett  Nonprofit  Kft.  2020.  évi  éves
beszámolójának  és  üzleti  jelentésének  elfogadásáról című határozati  javaslatot  –
mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
697/2021. (VI.24.) határozata 

a Dunanett Nonprofit Kft. 2020. évi éves beszámolójának és
 üzleti jelentésének elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése  elfogadja a
Dunanett Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolóját 1.320.451  e Ft mérleg
főösszeggel és 24.550 e Ft (nyereség) adózott eredménnyel a határozat 1. 2. 3.
számú mellékletei szerint, az üzleti jelentését a határozat 4. számú melléklete
szerint azzal, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba kell helyezni.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése az  1.  pontban
elfogadott  beszámolóval  lezárt  üzleti  évre  prémiumot  nem  fizet,  valamint  a
2021.  évre  prémiumfeladatot  nem  tűz  ki  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata.

Felelős: - a határozat közléséért 
    a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 
                a Dunanett Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését
                követő nyolc napon belül



82

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunanett Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének
elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Lőrinczi Konrád,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő
(Barta  Endre),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Szepesi  Attila)  –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
698/2021. (VI.24.) határozata

a Dunanett Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése a  Dunanett  Nonprofit  Kft.  2021.  évi
üzleti tervét elfogadja a határozat melléklete szerint, a Felügyelő bizottság javaslata
alapján, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.

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

                a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 
                a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő
                nyolc napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunanett Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai,
könyvvizsgálója megválasztásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11
fő (Barta  Endre,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth  Kálmán),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Szepesi  Attila)  –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
699/2021. (VI.24.) határozata

a Dunanett Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai, könyvvizsgálója
megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, az önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2)  bekezdése 5)  pontja alapján,  a  Dunanett  Dunaújvárosi  Regionális
Köztisztasági  és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit  Kft.  felügyelőbizottsági
tagjai,  könyvvizsgálója megbízatása lejárta miatt  Barta Endrét,  Friedl Lászlót,
Kertész Editet  új felügyelőbizottsági tagoknak megválasztja 2021. július 01-től,
2022.  május  31-ig  szóló  határozott  időtartamra,  változatlan  díjazás  mellett.,
valamint  Tóthné Nagy Etelkát (székhely: 2400 Dunaújváros, Százszorszép u.
3.,  Kamarai  nyilvántartási  száma:  000439,  KM-001333)  választja  meg  a
társaság  új  könyvvizsgálójának,  2021.  július  01-től  2022.  május  31-ig,
változatlan díjazás mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése utasítja a
határozat közlésére,  továbbá  a  társaság  által  előkészített alapító  okirat
módosítás  és  a  módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító  okirat
aláírására  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  véleményének  kikérését
követően.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                             
               a polgármester

       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a Dunanett NKft. ügyvezetője
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            

                  a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra

          érkezésétől számított 8 napon belül
                        - az alapító okirat módosítás, valamint a munkaszerződés aláírására:
                          a határozat közlésétől számított 30 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunanett  Vagyonkezelő  Kft.  2020.  évi  éves
beszámolójának megismeréséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 11
fő (Barta  Endre,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth  Kálmán),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Szepesi  Attila)  –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
700/2021. (VI.24.) határozata 

a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2020. évi éves beszámolójának megismeréséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése a  Dunanett
Vagyonkezelő Kft. 2020. évi beszámolóját megismerte a határozat 1. 2. és 3. számú
mellékletei szerint, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.

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

                a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő
                nyolc napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Momert  Zrt. 372/20  hrsz.-ú,  önkormányzati
tulajdonú  ingatlannal  kapcsolatos  kérelméről című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  10 fő  (Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán),  nem szavazott  1 fő (Barta Endre),  távol  lévő 3 fő  (Cserna Gábor,
Gombos István, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Önkormányzata Közgyűlése     
701/2021.   (VI.24.)     határozata  

a Momert Zrt. 372/20 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlannal 
kapcsolatos kérelméről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Momert Magyar
Optikai  Művek  Elektromechanikai  Zártkörűen  Működő  Részvénytársasággal  a
Dunaújváros  372/20  helyrajzi  számú,  önkormányzati  tulajdonú  ingatlanra
vonatkozó  földhasználati  jogot  biztosító  szerződés  megkötésétől  elvileg  nem
zárkózik el.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  kéri,  hogy  a
kérelmező Momert Zrt.  a földhasználati  jog alapításához szükséges vázrajzot,
értékbecslést  és ezek alapján a szerződéstervezetet  küldje  meg Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester
              - a végrehajtásban való közreműködésért:  

        a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője; a Momert Zrt. vezetője
Határidő: 2021. augusztus 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a Jogi
és Vagyonkezelési Osztály vezetőjét a határozat közlésére.

Felelős:   a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője
Határidő: a határozat előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                nyolc napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány és a
Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola által épületfelújításra fordított költségek bérleti
díjba történő beszámításáról  című határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  11  fő
(Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Szepesi Attila) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
702/2021.     (VI.24.)      határozata     

a Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány és a Pentelei Mentálhigiénés
Általános Iskola által épületfelújításra fordított költségek bérleti díjba történő

beszámításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja, hogy a
Göllner  Mária  Waldorf  Pedagógia  Alapítvány  (továbbiakban:  Alapítvány)
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  tulajdonát  képező,  2400
Dunaújváros  Magyar  út  49.  szám  alatti  ingatlanon  található  tornaterem
megnevezésű épületben parketta, nyílászáró és villamoshálózat felújítási munkát
végezzen a Tízpróba Magyarország Kft. „Sportból a legtöbbet! 2021.” elnevezésű
pályázaton nyert 6.350.000,-Ft pályázati forrásból.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy
az Alapítvány jelen határozat 1. pontjában hivatkozott tornatermet iskola időn túl,
a  délutáni/esti  idősávban heti  négy alkalommal  tömegsport/szakkör  keretében
mozgási foglalkozások megtartására használja.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja, hogy az
Alapítvány és a Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola és Szakképző Iskola és
Gimnázium  (továbbiakban:  Iskola) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata tulajdonát képező, 2400 Dunaújváros Magyar út 49. szám alatti
ingatlanon  található  tornaterem  megnevezésű  épület  tetőszigetelési,
vízelvezetési, felületjavítási munkáit, jelen határozat 1. és 2. számú mellékleteit
képező árajánlatokban meghatározott,  mindösszesen 3.383.503,-Ft összegben
fele-fele arányban saját költségen elvégezzék.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja, hogy a
3. pontban hivatkozott költség az Alapítvány és az Iskola 2022. évi bérleti díjába
1.691.752,-Ft  –  1.691.752,-Ft  összegben  beszámításra  kerüljön.  A
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály igazolja a munkálatok szakszerű
és  előirányzott  értékben  való  megtörténtét  és  ezt  követően  számítható  be  a
felújításra fordított összeg a bérleti díjba.

5. Jelen határozat 1.  és 3. pontjaiban hivatkozott  felújítás/beruházás tulajdonjogi
szempontból  jelen  határozat  kiadásakor  fennálló  jogi  sorsát  osztja  mind
hozzáépítés  (Ptk.  5:68  §),  mind  ráépítés  (Ptk.  5:70.  §),  mind  a  Ptk.  Ötödik
Könyvének  V.  címe XVIII.  fejezetének  egyéb  jogcíme esetén,  ennek  alapján
közös tulajdon nem létesül, a beruházás az Önkormányzat könyveibe kerül a
Városüzemeltetési és Beruházási Osztály műszaki átvétele igazolását követően,
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az Önkormányzattal  szemben az Alapítvány és az Iskola megtérítési  igénnyel
nem élhet. Jelen hozzájárulás nem pótolja az egyéb hatósági engedélyeket.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert  jelen  határozat  3.  és  4.  számú  mellékleteit  képező  bérleti
szerződés módosítás aláírására, egyúttal felkéri a polgármestert jelen határozat
közlésére.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                       a polgármester      
                    -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                       a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője  

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való
                  megküldést követő 8 napon belül

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



88

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
részére  közbeszerzési  eljárások  teljes  körű  lebonyolítására,  felelős  akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlat értékeléséről, 
a  megbízási  szerződés-tervezetének  jóváhagyásáról  című  határozati  javaslatot  –
mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
703/  2021. (VI.24.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére közbeszerzési
eljárások teljes körű lebonyolítására, felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlat értékeléséről, 

a megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése,  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  részére  „Közbeszerzési  eljárások  teljes
körű lebonyolítására, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok
ellátása” tevékenység  elvégzésével  a  DV  N  Dunaújvárosi  Városfejlesztési
Nonprofit Zrt.-t (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) bízza meg 2021. július 23.
napjától  24  hónap  határozott  időtartamra  840.000,-Ft  +  ÁFA/hó  átalánydíj
ellenében, amely  összeggel  24  hónap  időtartam  elteltével  elszámolnak  a
szerződés 1. mellékletében szereplő ajánlati árak alapján.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
Polgármestert  a  határozat  közlésére,  továbbá  felhatalmazza  a  szerződés
aláírására.

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

Határidő: a szerződés megkötésére: 2021. július 22.

3. A  2.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalásból  a  2021.  évet  terhelően
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és
annak  végrehajtásáról  szóló  6/2021.  (II.18.)  önkormányzati  rendelet  7.
mellékletének 18.  Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai cím 3. dologi
kiadások kiemelt előirányzaton fedezetet biztosít. 

Felelős: a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
a polgármester
a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a jegyző

Határidő: folyamatos
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget
vállal  arra,  hogy  a  szerződés  időtartama  alatt,  szolgáltatás  ellátásához
szükséges  fedezetet  az  Önkormányzat  2022.-2023.  évi  költségvetéseiben
biztosítja.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy  az  4.  pontban  jelzett  kötelezettségvállalást  a  2022.  évi  és  2023.  évi
költségvetés  tervezésekor  vegye  figyelembe,  egyben  felhatalmazza  a
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
a polgármester
a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a jegyző
a költségvetés tervezéséért:
a jegyző
a  költségvetés  tervezésének  előkészítésében  való
közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2022. és a 2023. évi önkormányzati költségvetés tervezésének
időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a  közgyűlés  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitánysággal  bérleti
szerződés  megkötéséről,  valamint  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság  részére
bérlőkijelölés jog biztosításáról című határozati javaslatot  – mellette szavazott 11 fő
(Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Szepesi Attila) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
704/2021. (VI. 24.) számú határozata

a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal bérleti szerződés megkötéséről,
valamint a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére bérlőkijelölés jog

biztosításáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a

polgármestert, hogy a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal bérleti szerződést
kössön  a  Dunaújváros,  61.  helyrajzi  számon  nyilvántartott,  természetben  a
Dunaújváros,  Apáczai  Csere  János  utca  61.  hrsz.  alatt  található,  kivett
rendőrség  megnevezésű  ingatlanból  2151  m2  nagyságú  ingatlanrészre,  az
Önkormányzat  közfeladata  ellátása  érdekében  parkoló  létesítése  és
üzemeltetése céljából, havi bruttó 62000 Ft ellenében, 5 év időtartamra.

Felelős: – a határozat végrehajtásáért:
 a polgármester

  – a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 a közigazgatási osztály vezetője

Határidő:  2021. augusztus 31.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  megállapodást  kössön  a  Fejér  Megyei  Rendőr-
főkapitánysággal bérlőkijelölési jog biztosítására a Dunaújváros, Római krt. 29.
3/2., a Dunaújváros, Váci Mihály utca 7. 3/4. és a Dunaújváros, Táncsics Mihály
utca 19. 4/2. szám alatti  ingatlanokra, összesen szintén havi bruttó 62000 Ft
ellenében, 5 év időtartamra.

Felelős: – a határozat végrehajtásáért:
 a polgármester

  – a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 a közigazgatási osztály vezetője

Határidő:  2021. augusztus 31.

3. Az  1.  pontban  jelölt  havi  62000  Ft  bérleti  díj  forrása  a  2.  pontban  jelölt
bérlőkijelölési  jogért  befolyó  összeg.  A  kiadások  és  bevételek  rendezése
kompenzációval történik éves elszámolás alapján.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy az 1. pontban rögzített  kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetése  módosításakor  vegye
figyelembe, valamint Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata 2022-
2026. költségvetés tervezésekor tervezze be.
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Felelős: – a határozat végrehajtásáért:
 a polgármester

– a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 a közigazgatási osztály vezetője

– a költségvetés módosításáért és tervezéséért:
  a jegyző

– a költségvetés módosításában és tervezésében való
közreműködésért: 
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2021. augusztus 31.
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámú 
„Aquantis Látogatóközpont kialakítása”, illetve az ahhoz kapcsolódó Modern Városok
Program keretében „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS 
Wellness- és Gyógyászati Központ mellett” elnevezésű projektek kiviteli tervezési 
feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötéséről című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
705/  2021. (VI.24.) határozata  

a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámú „Aquantis Látogatóközpont
kialakítása”, illetve az ahhoz kapcsolódó Modern Városok Program keretében

„Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness- és
Gyógyászati Központ mellett” elnevezésű projektek kiviteli tervezési

feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötéséről

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy  a  TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003  azonosítószámú  „Aquantis
Látogatóközpont  kialakítása”  című,  illetve  az  ahhoz  kapcsolódó  Modern
Városok  Program keretében  „Szálloda  és  Rendezvényközpont  létesítése  az
AQUANTIS Wellness- és Gyógyászati  Központ mellett”  elnevezésű projektek
megvalósítása érdekében a projektek kiviteli  tervezési feladatainak ellátására
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  DV  N  Dunaújvárosi
Városfejlesztési  Nonprofit  Zrt.-vel  kötendő  vállalkozási  szerződés  tervezetét
elfogadja, a szerződéskötéshez hozzájárul, mely összesen bruttó 82.550.000,-
Ft vállalkozási díjat rögzít.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz,
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő
vállalkozási  díjra fedezetet  biztosítson  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  és  annak  végrehajtásáról szóló
6/2021  (II.18.)  rendelet  12.  melléklet  22.2.1  TOP  Programok  /TOP  6.1.4-3
"Aquantis látogatóközpont kivitelezése" soron (20.317.000 Ft) és a 12. melléklet
/22.3.1 „MVP Szálloda tervezés” előirányzat soron (62.232.880 Ft).

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                             a polgármester

       - a határozat végrehajtásában, előkészítésében való
         közreműködésért és a határozat közléséért: 

                              a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
        - a kötelezettség nyilvántartásba vételéért: 

                              a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. június 30.

        - a szerződés aláírására: 2021. július 2.
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