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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2021. 
szeptember 16-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás 
nyilvános adatai:  
 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 20. napirendi pont 
levételéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

801/2021. (IX.16.) határozata 
a nyílt ülés meghívója szerinti 20. napirendi pont levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. szeptember 
16-ai nyílt ülésének meghívó szerinti 20. napirendi pontját, mely „Javaslat a 2400 
Dunaújváros, belterület, 2637/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan („Temetői 
szolgáltatóház”) használatával járó költségek megosztására” 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 26. napirendi pont 
levételéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

802/2021. (IX.16.) határozata 
a nyílt ülés meghívója szerinti 26. napirendi pont levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. szeptember 
16-ai nyílt ülésének meghívó szerinti 26. napirendi pontját, mely „Javaslat a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítására a tevékenységi kör 
bővítése céljából” 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 36. napirendi pont 
levételéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
803/2021. (IX.16.) határozata 

a nyílt ülés meghívója szerinti 36. napirendi pont levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. szeptember 
16-ai nyílt ülésének meghívó szerinti 36. napirendi pontját, mely „Javaslat a 3. számú 
felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Dr. Mika Ilona egyéni vállalkozóval fennálló feladat-
ellátási szerződés megszüntetésére” 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 együttműködési megállapodás 
megkötésére a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal” című előterjesztés 
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 13 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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

804/2021. (IX.16.) határozata 
a „Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Duna-Ipoly Nemzeti 

Park Igazgatósággal” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 
tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. szeptember 16-
ai nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat együttműködési megállapodás 
megkötésére a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal” című előterjesztést a 
közgyűlés nyílt ülés 38. napirendjeként felvette. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat az autóbusszal végzett menetrend 
szerinti személyszállítási új közszolgáltatás szerződés megkötésére irányuló szándék 
kinyilvánítására és a 781/2021. (VIII.26.) határozat 2. pontjának módosítására” című 
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), nem szavazott 1 fő 
(Gombos István), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Gombos István képviselő jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, így 
kialakult a szavazás eredményeként: 13 igen szavazat, távol lévő 1 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
805/2021. (IX.16.) határozata 

a „Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási új 
közszolgáltatás szerződés megkötésére irányuló szándék kinyilvánítására és a 

781/2021. (VIII.26.) határozat 2. pontjának módosítására” című előterjesztés 
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. szeptember 16-
ai nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat az autóbusszal végzett 
menetrend szerinti személyszállítási új közszolgáltatás szerződés megkötésére 
irányuló szándék kinyilvánítására és a 781/2021. (VIII.26.) határozat 2. pontjának 
módosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 39. napirendjeként felvette. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Koroknai Medical Kft.-vel 
haszonkölcsön szerződés megkötésére” című előterjesztés sürgősségi indítványként 
történő tárgyalásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila), nem 
szavazott 2 fő (Raduka Zsuzsanna, Dr. Székely Károly), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Raduka Zsuzsanna és Dr. Székely Károly képviselő jelezte, hogy 
igennel kívánnak szavazni, így kialakult a szavazás eredményeként: 13 igen 
szavazat, távol lévő 1 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

806/2021. (IX.16.) határozata 
a „Javaslat a Koroknai Medical Kft.-vel haszonkölcsön szerződés 

megkötésére” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 
tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. szeptember 16-
ai nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a Koroknai Medical Kft.-vel 
haszonkölcsön szerződés megkötésére” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 
40. napirendjeként felvette. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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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 13 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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

807/2021. (IX.16.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. szeptember 
16-ai nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó ülése óta végzett 

munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről 
 
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 2021. I-VI. havi 

pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 

5.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évet érintő 
folyószámlahitel igénybevételének szándékára 
 

6.  Javaslat a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által a települési 
önkormányzatok részére meghirdetett rendkívüli támogatáshoz pályázat 
benyújtására 142.693.478 Ft összegben 

 
7.  Javaslat „Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás 

rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
 

8.  Javaslat Integrált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

 
9.  Javaslat Fejér megye előzetes integrált területi program 2021-2027 egyeztetési 

anyagának véleményezésére 
 

10.  Javaslat a „GINOP-7.1.6-16-2017-00007 Dunai Limes magyarországi 
szakaszának turisztikai fejlesztése” című projekt közbeszerzési tevékenységek 
ellátása tárgyában kötött szerződés megszüntetésére 

 
11.  Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP 

közfeladat ellátási szerződés alapján átadandó 2021. évi keretösszeg 
megállapítására és a szerződés határidejének módosítására 
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12.  Javaslat a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 Gazdaságfejlesztés ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban projektre vonatkozó 
költségvetési előirányzatok módosítására 

 
13.  Javaslat haszonkölcsön szerződés kötésére a 3360 helyrajzi számú ingatlan 

használatára vonatkozóan 
 

14.  Javaslat kiegészített együttműködési megállapodás megkötésére a 772/4, 
772/6, 772/7 és 772/8 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában 

 
15.  Javaslat vízvezetési szolgalmi joggal kapcsolatos döntések meghozatalára a 

3307/3, 3321/4 és 3321/5 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában 
 
16.  Javaslat az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében meghirdetett 

„Tisztítsuk meg az Országot! – 2021. évi I. ütem” pályázaton való indulásra 
 
17. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 

elindítására Dunaújváros közigazgatási határának módosulásával kapcsolatban 
 
18.  Javaslat a dunaújvárosi 0172/10 és 0172/11 helyrajzi számon nyilvántartott 

külterületi ingatlanok elidegenítésére (Hamburger Hungária Kft. kérelme) 
 
19.  Javaslat a Kandó Kálmán téren kialakítandó körforgó megvalósítása érdekében 

kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések elfogadására 
 
20.  Javaslat a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, kivett lőtér megnevezésű ingatlan 

hasznosítására 
 
21.  Javaslat a Dunaújváros, Palme köz 2-4. szám alatti épület társasházzá 

alakítására, az alapító okirat és a Szervezeti-Működési Szabályzat 
elkészítésére 

 
22.  Javaslat a 372/20 hrsz.-ú, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

tulajdonát képező ingatlannal kapcsolatos, Momert Zrt.-vel kötendő 
földhasználati szerződés véleményezésére 

 
23.  Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére nyújtott 1.000.000,- Ft 

összegű működési támogatás-felhasználás elfogadására 
 
24.  Javaslat Élményfürdő üzemeltetési szerződés meghosszabbítására 
 

25.  Javaslat a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátásának 

biztosítására szolgáló Közszolgáltatási szerződés elfogadására 
 

26.  Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2021. évre 
vonatkozó vesztesége ellentételezésére vonatkozó Támogatási szerződés 
megkötésére 
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27.  Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2021. évben benyújtandó Gördülő 
fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás 
megadására 

 
28.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3. sz. módosítás – 2021. április-
december hónap – megkötésére 

 
29.  Javaslat a 2021. szeptember 18-ai lakossági hulladékgyűjtés alkalmával 

begyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése kapcsán a 
vállalkozási szerződés megkötésére 

 
30.  Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a dunaújvárosi térfigyelő 

rendszer működtetésére kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról 
 

31.  Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évi 
Közbiztonsági Rendezvénysorozat támogatási szerződésének módosítására 

 
32.  Javaslat a Baptista Tevékeny Szeret Misszióval kötendő ellátási szerződések 

jóváhagyására 
 

33.  Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2022. évi fordulójához való csatlakozásra 

 
34.  Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és az Egészségmegőrzési 

Központ gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó munkamegosztási 
megállapodás módosításának jóváhagyására 

 
35.  Javaslat az önkormányzati tulajdonú rendelőt használó egészségügyi 

szolgáltatókkal haszonkölcsön szerződés megkötésére 
 
36.  Javaslat az időskorúak támogatása időpontjának meghatározására (2021. 

Karácsony ünnepe) 
 
37.  Javaslat előirányzat átcsoportosítására a Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása miatt 
bekövetkezett személyi változások pénzügyi fedezetének biztosítására 

 
38.  Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Duna-Ipoly Nemzeti 

Park Igazgatósággal 
 
39.  Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási új 

közszolgáltatás szerződés megkötésére irányuló szándék kinyilvánítására és a 
781/2021. (VIII.26.) határozat 2. pontjának módosítására 

 
40. Javaslat a Koroknai Medical Kft.-vel haszonkölcsön szerződés megkötésére 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 



10 

 

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 13 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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

808/2021. (IX.16.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2021. szeptember 16-ai nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó ülése 
óta végzett munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi 
Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

809/2021. (IX.16.) 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, továbbá átruházott hatáskörben meghozott 
polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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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 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

810/2021. (IX.16.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 

elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadta a lejárt 
határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
által fenntartott intézményektől a béren kívüli juttatások szociális hozzájárulási adó 
mentességével kapcsolatos járulék-megtakarítás miatti elvonásról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly), ellene szavazott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi 
Attila), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
811/2021. (IX. 16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 
intézményektől a béren kívüli juttatások szociális hozzájárulási adó 
mentességével kapcsolatos járulék-megtakarítás miatti elvonásról 

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

az intézmények intézményfinanszírozás, valamint munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó sorát  

- a Dunaújváros Óvoda 4.237.000 Ft, 
- a Bölcsődék Igazgatósága 2.296.000 Ft, 
- az Egyesített Szociális Intézmény 3.190.000 Ft, 
- az Útkeresés Segítő Szolgálat 1.013.000 Ft, 
- a József Attila Könyvtár 465.000 Ft, 
- az Egészségmegőrzési Központ 199.000 Ft, 
- az Intercisa Múzeum 316.000 Ft és 
- a Gazdasági Ellátó Szervezet 447.000 Ft 

összeggel csökkenti, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. 

évi költségvetésének 9. melléklet: Intézményi tartalék c. sorát 12.163.000 Ft-tal 
növeli az intézmények által adott tájékoztatások alapján, járulék-megtakarítás 
címen. 

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

hogy az 1. pontban foglaltakat a 2021. évi költségvetési rendelet következő 
módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

 a jegyző 
                     - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
  időpontja 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 2021. május 25-ei napjával történt állami 
támogatás módosításának Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
költségvetésében történő rendezéséről című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Dr. Székely Károly), ellene szavazott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), 
távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
812/2021. (IX. 16.) határozata 

a 2021. május 25-ei napjával történt állami támogatás módosításának 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében történő 

rendezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, 
hogy a 2021. május 25-ével történő állami támogatás módosítására tekintettel az 
önkormányzat állami támogatása egyenlegében 46.680 E Ft-tal csökken. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az intézményre nem 
továbbhárítható változás miatt az önkormányzati költségvetés 9. melléklet 
Intézményi tartalék terhére 95.538 E Ft-ot rendez, valamint az intézményt nem 
illető többletbevétel miatt 48.858 E Ft-ot az Intézményi tartalék javára számol el. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 

hogy a soron következő 2021. évi költségvetési rendelet módosításánál az 1-2. 
pontban meghatározott átcsoportosítást vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

   a  jegyző 
   - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 

                a gazdasági főosztály költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
      Határidő:   a soron következő 2021. évi költségvetési rendelet módosítás 
                         alkalmával 
  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 

hogy a Közgyűlés döntéséről az intézményeket tájékoztassa. 
 
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

  a jegyző 
- a határozat végrehajtásában történő közreműködésében: 
  a gazdasági főosztály költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

    Határidő:  2021. évi költségvetési rendelet módosítás kihirdetését követő  
                      10 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), ellene szavazott 2 fő 
(Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – 
megalkotta a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 29/2021. önkormányzati rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-VI. 
havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly), tartózkodott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), 
távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
813/2021. (IX.16.) határozata 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-VI. 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-VI. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2022. évet érintő folyószámlahitel igénybevételének szándékáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly), tartózkodott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), 
távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
814/2021. (IX.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évet érintő 
folyószámlahitel igénybevételének szándékáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az éven belüli 
folyószámlahitel igénybevételének szándékára az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2022. évben esetlegesen 
jelentkező, a költségvetési bevételek és kiadások időbeni elkülönülése miatt, a 
keletkező átmeneti hiány finanszírozására éven belüli folyószámlahitel 
igénybevételi szándékát jelzi az OTP Bank Nyrt. felé. A Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (3) 
bekezdésének b) pontja alapján az önkormányzat naptári éven belül lejáró 
adósságot keletkeztető ügyletéhez nincs szükség Kormány hozzájárulására. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy jelentse be a folyószámlahitel igénybevételi szándékot a 
számlavezető OTP Bank Nyrt. felé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
           a gazdasági főosztályvezető 

Határidő: a hitelfelvételi szándék bejelentésére: 2021. szeptember 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által az 
önkormányzatok részére meghirdetett rendkívüli támogatáshoz pályázat 
benyújtásáról 142.693.478 Ft összegben 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, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
815/2021. (IX.16.) határozata 

a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által az önkormányzatok részére 
meghirdetett rendkívüli támogatáshoz pályázat benyújtásáról 142.693.478 Ft 

összegben 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a 
belügyminiszter és a pénzügyminiszter által a települési önkormányzatok 
részére meghirdetett rendkívül támogatás igényléséhez 142.693.478 Ft 
összegben a határozat melléklete szerinti önkormányzati feladatokhoz. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert a pályázat benyújtására. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért, a pályázat benyújtásáért: 
                a polgármester 

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért, az elektronikus 
      dokumentumok előkészítésében: 

                a gazdasági főosztályvezető 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2021. szeptember 30. 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
És most szavazást rendelek el a határozati javaslat elfogadására. A 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése 
szerint testületi döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell 
alkalmazni. Az SZMSZ 32. § (2) bekezdése szerint a név szerinti 
szavazás során az ülésvezető felolvassa a képviselők nevét és a jelenlévő 
képviselők a nevük felolvasásakor felállva „igen”-nel vagy „nem”-mel 
szavaznak, vagy tartózkodnak a szavazástól. A szavazás eredményét a 
jegyző írásban felvezeti a névsorra a képviselő neve mellett. 
 
Kérem képviselő-társaimat, hogy a nevük felolvasása után tehát álljanak 
fel és hangosan mondják be a szavazatukat: 
 
Barta Endre - igen 
Cserna Gábor - nincs 
Gombos István - igen 
Lőrinczi Konrád - igen 
Mezei Zsolt - igen 
Motyovszki Mátyás - igen 
Orosz Csaba  - igen 
Raduka Zsuzsanna - igen 
Szabó Zsolt - igen 
Szántó Péter - igen 
Szepesi Attila - igen 
Dr. Székely Károly - igen 
És az én saját szavazatom - igen 

 
A név szerinti szavazást követően Pintér Tamás polgármester megállapította, hogy a 
közgyűlés „Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás 
rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról című 
határozati javaslatot 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
816/2021. (IX.16.) határozata 

„Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás 
rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 760/2021. 

(VII.15.) határozatával támogatta „Dunaújváros fő közlekedési útvonalak 
mentén történő közvilágítás rekonstrukciója” tárgyú a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás lefolytatását. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési 
eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás 
eredményes. 

 



20 

 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési 
eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy az E.ON Dél-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. (székhely: 7626 Pécs, Búza tér 8/a), a RONEKO Ipari 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Takarodó út 
9.), a VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 9027 Győr, Berkenyefa sor 9.) ajánlattevők által benyújtott ajánlatok 
érvényesek, azok megfelelnek az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó 
jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 
foglalt közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a 
RONEKO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 8000 
Székesfehérvár, Takarodó út 9.), mint a „legjobb ár-érték arány” 
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági 
szervezetet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a 
kapcsolódó szerződés aláírására. 
A nyertes ajánlat (tartalékkerettel növelt) összege a teljes szerződéses 
időszakra nettó 32.851.679,- Ft +Áfa, összesen bruttó 41.721.632,- Ft.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Városüzemeltetési Osztály vezetője 
                 a Gazdasági Főosztály vezetője 
Határidő: a szerződés aláírására: 2021. október 15. 
 

5. A 4. pontban szereplő kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati 
rendeletének 12. melléklet, 2. Városüzemeltetés, 2.1 Közvilágítás fejlesztés 
során rendelkezésre áll. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Jegyzőt, hogy gondoskodjon az eredményhirdetésnek írásbeli összegezés 
formájában történő megküldéséről. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                           a jegyző 
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                 a közbeszerzési tanácsadó 
Határidő: az eredményhirdetésnek írásbeli összegezés formájában történő 
                 megküldésére: 2021. október 1. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros városfejlesztési stratégiájának 
elkészítésével kapcsolatos döntések meghozataláról 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, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
817/2021. (IX.16.) határozata 

Dunaújváros városfejlesztési stratégiájának elkészítésével kapcsolatos 
döntések meghozataláról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hatályon kívül 

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

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja azt a 

célt, hogy Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (továbbiakban FVS) 
készüljön. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert, hogy gondoskodjon az FVS elkészíttetéséről, mely során az 1. 
pontban hatályon kívül helyezett határozat alapján elkészült munkarészek 
felhasználhatók. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
      a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: az FVS elkészítésére: 2021. december 15. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros városfejlesztési stratégiájának 
elkészítéséről a DVN Zrt.-vel együttműködésben 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, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
818/2021. (IX.16.) határozata 

Dunaújváros városfejlesztési stratégiájának elkészítéséről a DVN Zrt.-vel 
együttműködésben 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hatályon kívül 

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

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (továbbiakban FVS) a DV N 
Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-vel együttműködésben készüljön el. 

 
3.  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 és pályázati osztály vezetője 
Határidő: - az FVS elkészítésére: 2021. december 15. 

    - a Támogatási kérelem benyújtására a Felhívás megjelenését 
      követően, a Felhívásban rögzített határidő 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Fejér megye előzetes integrált területi program 
2021-2027 egyeztetési anyagának véleményezéséről 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, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

819/2021. (IX. 16.) határozata  
Fejér megye előzetes integrált területi program 2021-2027 egyeztetési 

anyagának véleményezéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Fejér Megye 

Előzetes Integrált Területi Program 2021-2027 egyeztetési anyagának 
figyelembevételével kéri, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a TOP-Plusz pályázati forrása 2021-2027 közötti időszak 
vonatkozásában 5,269 Mrd Ft legyen. A pályázati forrás emeléssel kapcsolatos 
részletes indoklást a határozat melléklete tartalmazza. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése utasítja a 

polgármestert az 1.) pont alatti határozat közlésére a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnökével. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
      a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: 2021. szeptember 21. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „GINOP-7.1 6-16-2017-00007 Dunai Limes 
magyarországi szakaszának turisztikai fejlesztése” című projekt közbeszerzési 
tevékenységek ellátása tárgyában kötött szerződés megszüntetéséről 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, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 
2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
820/2021. (IX. 16.) határozata  

a „GINOP-7.1 6-16-2017-00007 Dunai Limes magyarországi szakaszának 
turisztikai fejlesztése” című projekt közbeszerzési tevékenységek ellátása 

tárgyában kötött szerződés megszüntetéséről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a GINOP-7.1.6-16-2017-00007 projekt közbeszerzési eljárásainak 
lebonyolítására az ÉSZ-KER Zrt.-vel, 2019.08.14-én kötött, és névváltoztatás 
miatt a WIT Zrt.-vel 2020.04.22-én módosított szerződést közös megegyezéssel 
megszünteti. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert, hogy az 1. pont szerint megszüntető megállapodást kössön a 
WIT Zrt.-vel. (a határozat melléklete) 

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

    a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: 2021. október 15. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP 
közfeladat ellátási szerződés alapján átadandó 2021. évi keretösszeg megállapításáról és a 
szerződés határidejének 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, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
821/2021. (IX.16.) határozata 

a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP közfeladat 
ellátási szerződés alapján átadandó 2021. évi keretösszeg megállapításáról és a 

szerződés határidejének módosításáról 
 

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a Vasmű u. 
41. Irodaház Kft.-vel 2016. szeptember 1-jén megkötött, 2017. szeptember 12-én, 
2017. november 21-én, 2018. május 9-én, 2018. december 4-én, illetve 2019. május 
2-án módosított, a Modern Városok Programhoz, illetve a Területfejlesztési Operatív 
Programhoz kapcsolódó közfeladat ellátási szerződés 7. számú módosításához. 
 

2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat 1.) 
pontjában megjelölt szerződésben rögzített feladatok ellátása 2021. évi 
ellentételezésére 10.700.000,- Ft keretösszeget határoz meg, melyre fedezetet 
biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése 7. 
melléklet 22.3. Modern Városok Program/ 5. Egyéb kiadások során. 
 

3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat 
mellékletét képező közfeladat ellátási szerződés 7. számú módosítási tervezetét 
elfogadja és hozzájárul a szerződés megkötéséhez, és egyben felkéri polgármestert 
a határozat mellékletét képező közfeladat ellátási szerződés 7. módosításának 
aláírására és a határozat közlésére. 
 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                        a polgármester 
                     - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért: 
                        a főépítészi és pályázati osztály vezetője  
 Határidő:  a szerződésmódosítás aláírására: 2021. szeptember 30. 
             a határozat közlésére: 2021. szeptember 30. 
 

4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 
jelen határozat 2.) pontjában meghatározott kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
  Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                                          a jegyző 
     - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének 
       előkészítéséért:        

                                          a főépítészi és pályázati osztály vezetője  
  Határidő: - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2021. október 8. 
         - a kötelezettségvállalás teljesítésére: 2021. október 8. 
                               - a határozat közlésére: 2021. október 1. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 
Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban 
projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok 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, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 2 fő 
(Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
822/2021. (IX.16.) határozata 

a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban projektre vonatkozó 

költségvetési előirányzatok módosításáról 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. évi 

költségvetési rendeletet a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 Gazdaságfejlesztés 
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban projekt 
előirányzatai tekintetében az alábbiak szerint módosítja:  
 

Részletező 
kód 

Előirányzat sorra Eredeti 
előirányzat 

(Ft) 

Módosított 
előirányzat 
javaslat (Ft) 

Átemelt 
összeg 
rovat 

9150512 3. melléklet / TOP-6.1.5-15 
Gazdaságfejlesztést szolgáló 
közlekedésfejlesztés bevétel 

 
414 550 000 

- 924 000 
 

413 626 000 

B25 

Bevételi előirányzat módosítás összesen: - 924 000 

5150512 12. melléklet/22.2.3. TOP-6.1.5-15 
Gazdaságfejlesztést szolgáló 
közlekedésfejlesztés / Építéshez 
kapcsolódó költség nettó 

322 835 000 + 2 362 000 
 
 

325 197 000 

K62 

5150512 7. melléklet/ 22.2 TOP programok/ 
3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-15 
Építéshez kapcsolódó költség F. 
ÁFA 

87 165 000 + 638 000 
 

87 803 000 

K352 

5150512 7. melléklet/ 22.2 TOP programok/ 
3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-15 
Közbeszerzési eljárási díj nettó 

240 000 -160 000 
 

80 000 

K355 

5150512 7. melléklet/ 22.2 TOP programok/ 
3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-15 
közbeszerzési fel. nettó 

2 964 000 -2 964 000 
 

0 

K336 

5150512 7. melléklet/ 22.2 TOP programok/ 
3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-15 
közbeszerzési fel. áfa 

800 000 - 800 000 
 

0 

K351 

Kiadási előirányzat módosítás összesen: - 924 000 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

jegyzőt, hogy a határozati javaslat 1.) 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 és pályázati osztály vezetője 

Határidő: - a rendelet módosítására:  
                  a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja 
                        - a határozat közlésére: 2021. szeptember 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a haszonkölcsön szerződés kötéséről a 3360 
helyrajzi számú ingatlan használatára vonatkozóan 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, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
823/2021. (IX.16.) határozata 

haszonkölcsön szerződés kötéséről  
a 3360 helyrajzi számú ingatlan használatára vonatkozóan 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.4.1-16-

DU1-2018-00001 „Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban”  projekt 
megvalósítása érdekében az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt.-vel kötendő,  
3360 helyrajzi számú terület használatát biztosító haszonkölcsön szerződés 
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 aláírja. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

       a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában, előkészítésében való 
          közreműködésért: 

        a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: 2021. szeptember 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a kiegészített együttműködési megállapodás 
megkötéséről a 772/4, 772/6, 772/7 és 772/8 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, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
824/2021. (IX.16.) határozata 

kiegészített együttműködési megállapodás megkötéséről  
a 772/4, 772/6, 772/7 és 772/8 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 MÁV Zrt.-vel kötendő,  
772/4, 772/6, 772/7 és 772/8 helyrajzi számú területek igénybevételét biztosító, 
MÁV Zrt. által kiegészített együttműködési megállapodás hozzá benyújtott 
tervezetét elfogadja, annak megkötéséhez hozzájárul.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában megnevezett együttműködési 
megállapodást aláírja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az együttműködési megállapodásban rögzített határidőig a 
772/4, 772/6, 772/7 és 772/8 helyrajzi számú területek megszerzésére irányuló 
tárgyalásokat kezdeményezzen a MÁV Zrt. Ingatlangazdálkodási 
Igazgatóságával. 

 
 Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

         a polgármester 
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

          a főépítészi és pályázati osztály vezetője  
Határidő: - a megállapodás aláírására: 2021. szeptember 30. 

          - a területszerzési tárgyalások kezdeményezésére:  
            2022. december 31. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a vízvezetési szolgalmi joggal kapcsolatos 
döntések meghozataláról a 3307/3, 3321/4 és 3321/5 helyrajzi számú ingatlanok 
vonatkozásában 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, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), 
távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
825/2021. (IX.16.) határozata 

vízvezetési szolgalmi joggal kapcsolatos döntések meghozataláról 
a 3307/3, 3321/4 és 3321/5 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 33007/3, 3321/4 és 3321/5 helyrajzi számú ingatlanok 
vonatkozásában vízvezetési szolgalmi jog alapításának kezdeményezéséhez 
hozzájárul.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése vízvezetési 

szolgalmi jog alapításának érdekében a 33007/3, 3321/4 és 3321/5 helyrajzi 
számú ingatlanok tulajdonosaival kötendő Vízvezetési szolgalmi jog 
megállapodás hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, annak megkötéséhez 
hozzájárul.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat 2. pontjában megnevezett megállapodást az 
érintett tulajdonosokkal aláírja. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

       a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

        a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: 2021. szeptember 30. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében 
meghirdetett “Tisztítsuk meg az Országot! - 2021. évi I. ütem” pályázaton való 
indulásról 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, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 
3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
826/2021. (IX.16.) határozata 

az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében meghirdetett  
“Tisztítsuk meg az Országot! - 2021. évi I. ütem” pályázaton való indulásról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, 

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. útján az illegális 
hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” 
projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX.21.) 
Korm. határozat céljainak megvalósítása érdekében 2021-ben megvalósítandó 
I. ütem kapcsán közzétett pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be, valamint 
pozitív elbírálás esetén elhatározza a kapcsolódó projekt végrehajtását. A 
projekt megvalósításának helyszíne Dunaújváros közigazgatási területén 
található, illegális hulladékkal érintett közterületei és önkormányzati területei. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt pályázati kérelem kapcsán 
felmerülő intézkedéseket és a projekt megvalósításhoz szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

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

                a városüzemeltetési osztály vezetője 

                a főépítészeti és pályázati osztály vezetője 
                a környezetvédelmi osztály vezetője  

Határidő: - a projekt megvalósítására: 2021. november 30. 
    - a pénzügyi-szakmai beszámoló benyújtására: 2021. december 15. 
      (véghatáridőt követő 15 napon belül) 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros településrendezési eszközeinek 
módosításának elindításáról Dunaújváros közigazgatási határának módosulásával 
kapcsolatban 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, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), 
távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
827/2021. (IX. 16.) határozata  

Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról 
Dunaújváros közigazgatási határának módosulásával kapcsolatban 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja azt a 

célt, hogy a Kisapostagtól átkerült területen megvalósuló fejlesztés kiemelt 
önkormányzati beruházás legyen. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja azt a 

célt, hogy a településrendezési eszközök úgy módosuljanak, hogy a 
Kisapostagtól átkerült területek ipari területre, Gip építési övezetbe kerüljenek.  

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert, hogy gondoskodjon a Dunaújváros településrendezési 
eszközeinek 1. és 2. pontban foglaltaknak megfelelő módosításának 
elkészíttetéséről.  

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

          a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: - a tervezés elindítására: 2021. szeptember 30. 
       - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 
                  egyeztetési eljárást követő közgyűlés 

 
4.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert, hogy a helyi építési szabályzat és a településrendezési 
eszközök 1. és 2. pont szerinti módosításának költségeinek fedezetére 
szerződést kössön - az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének 
kikérését követően - a költségviselővel és a tervezővel. 

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

    a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: 2021. október 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Szabó Zsolt alpolgármester módosító javaslatáról 
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, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), 
távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
828/2021. (IX.16.) határozata 

Szabó Zsolt alpolgármester módosító javaslatáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatta Szabó Zsolt 
alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a határozati javaslat 2. pontját 
módosítsa a közgyűlés akként, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése a későbbiekben kíván döntést hozni Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képző dunaújvárosi 
0172/11 helyrajzi számú, erdő művelési ágú, 1 ha 1736 m2 nagyságú, külterületi 
ingatlan értékesítéséről, egyben a közgyűlés felhatalmazza polgármestert a 
szükséges tárgyalások lefolytatására.  
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 0172/10 és 0172/11 helyrajzi számon nyilvántartott 
külterületi ingatlanok elidegenítéséről (Hamburger Hungária Kft. kérelme) 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, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
829/2021. (IX.16.) határozata 

a dunaújvárosi 0172/10 és 0172/11 helyrajzi számon nyilvántartott  
külterületi ingatlanok elidegenítéséről 

(Hamburger Hungária Kft. kérelme) 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte a 
Hamburger Hungária Kft. (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46.) vételi ajánlatát 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 
dunaújvárosi 0172/10 és a dunaújvárosi 0172/11 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan, és 
úgy határoz, hogy a dunaújvárosi 0172/10 hrsz.-ú, kivett lőtér megnevezésű, 2 ha 3897 
m2 nagyságú külterületi ingatlant értékesíti a Hamburger Hungária Kft. részére a 

megajánlott 650,- Ft/m², azaz mindösszesen bruttó 15.533.050,- Ft vételáron, azzal 

hogy 
-  az ingatlan az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterület, 

azonban a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvény értelmező rendelkezése 5.a. pontja alapján nem minősül erdőnek, tekintettel 
arra, hogy ez a tény az ingatlan-nyilvántartásban nincs feljegyezve, ezért nincs 
akadálya az ingatlan értékesítésének;  

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

-  a vételáron felül a társaságot terhelik a társaság által megbízott jogi képviselő 
megbízási díja az adásvételi szerződéstervezet előkészítését illetően. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a későbbiekben kíván 

döntést hozni Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát 
képző dunaújvárosi 0172/11 helyrajzi számú, erdő művelési ágú, 1 ha 1736 m2 
nagyságú, külterületi ingatlan értékesítéséről, egyben a közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására.  

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert jelen határozat 1. pontjában hivatkozott ingatlanra vonatkozó adásvételi 
szerződés megkötésére az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság állásfoglalását 
követően, egyúttal felkéri a határozat közlésére. 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való 

                   megküldését követő 8 napon belül 
               - az adásvételi szerződés aláírására: 2021. november 15. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Kandó Kálmán téren kialakítandó körforgó 
megvalósítása érdekében kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések 
elfogadásáról Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 603/2021. 
(VI. 02.) határozata alapján 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, Szepesi 
Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

830/2021. (IX.16.) határozata 

a Kandó Kálmán téren kialakítandó körforgó megvalósítása érdekében 

kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések elfogadásáról  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

603/2021. (VI. 02.) határozata alapján 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés 1. 

számú melléklete szerinti (a KEMI-KER Kft.) tartalommal elfogadja a 
Dunaújváros belterület, 772/30. hrsz. alatt felvett, természetben 2400 
Dunaújváros, Verebély László utca 1. szám alatt található, 5443 m² területű 
„kivett telephely” megnevezésű ingatlanból 136 m² nagyságú terület adásvételére 
vonatkozó szerződéstervezet és utasítja a polgármestert a szerződés aláírására, 
valamint felkéri a határozat közlésére. 

 

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. szeptember 30. 
              - a szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított  
                30 napon belül 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés 2. 

számú melléklete szerinti tartalommal („DUNATRADE”, Tuttiker Kft.) elfogadja a 

Dunaújváros belterület, 772/15 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 2400 

Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 772/15 hrsz. „felülvizsgálat alatt” található 2611 
m² területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanból 118 m² nagyságú 

terület adásvételére vonatkozó szerződéstervezetet azzal, hogy 238.950-Ft ÁFA 

összeget a Tuttiker Kft. helyett az önkormányzat fizet meg a fordított adózás 
szerint, egyben utasítja a polgármestert a szerződés aláírására, valamint felkéri a 
határozat közlésére. 

  

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. szeptember 30. 
              - a szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított  



36 

 

                30 napon belül 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 

mivel az Épduferr Építőipari Szolgáltató Management Zrt. a kizárólagos 

tulajdonában levő, Dunaújváros belterület, 772/10 helyrajzi szám alatt felvett, 
természetben 2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 8. „felülvizsgálat alatt” 
található 1937 m² területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanból 
237 m² nagyságú területe vonatkozásában az önkormányzat vételi ajánlatát 

nem fogadta el, vele szemben a kisajátítási eljárást megindítja és lefolytatja, 
egyben utasítja a Polgármestert a kisajátítási eljáráshoz szükséges valamennyi 
intézkedés és nyilatkozat megtételére.  

    

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

                a Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. szeptember 30. 
              - a kisajátítás megindítására: a határozat közlésétől számított  
                15 napon belül 



37 

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, kivett lőtér megnevezésű ingatlan 
hasznosításáról című határozati javaslatot – 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 (Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Szabó Zsolt alpolgármester jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, így 
kialakult a szavazás eredményeként: 12 igen szavazat, távol lévő 2 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

831/2021. (IX.16.) határozata 

 a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, kivett lőtér megnevezésű ingatlan hasznosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 
nyilvános pályázat útján bérbe adja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(továbbiakban: Önkormányzat)  tulajdonát képező és a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: DVG Zrt.) vagyonkezelésében lévő dunaújvárosi 717 
hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Lőtér út 717 hrsz. szám alatt található, kivett 
lőtér megnevezésű, 9467 m2 nagyságú ingatlant, jelen határozat mellékletét képező 
pályázati felhívásban rögzítettek szerint. 

 

A pályázati felhívásban szerepelnie kell az alábbi kitételeknek: 
-   a bérleti szerződés 5 év határozott időre szól (tervezetten 2021. december 1. 

napjától), mely közös megegyezéssel 5 évvel meghosszabbítható; 
-  a megajánlott bérleti díj nem lehet alacsonyabb összegű, mint 1.000.000,-Ft/év; 
-  sikeres pályázat esetén a pályázat tárgyát képező ingatlant az Önkormányzat a 

bérleti szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül adja a nyertes pályázó 
birtokába, és haladéktalanul intézkedik a DVG Zrt.-vel a pályázat tárgyát képező 
ingatlanra kötött Vagyonkezelési szerződés megszüntetéséről, a vagyonkezelői jog 
ingatlan-nyilvántartásból való törléséről; 

-  a pályázat tárgyát képező ingatlannak nem részei a kialakított lőállások, azok az 
önkormányzat tulajdonát képező 718/4 hrsz.-ú ingatlanon helyezkednek el. 
Amennyiben a nyertes pályázó lőtér funkciót megtartva használja a jövőben az 
ingatlant, úgy az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a pályázati felhívás 
mellékletét képező helyszínrajzon dőlt vonalazással jelölt terület vonatkozásában. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja jelen 

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

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

Határidő:  a pályázati kiírás megjelentetésére: 2021. szeptember 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros, Palme köz 2-4. szám alatti épület 

társasházzá alakításáról, az alapító okirat és a Szervezeti-Működési Szabályzat 
elkészítéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

832/2021. (IX.16.) határozata 
a Dunaújváros, Palme köz 2-4. szám alatti épület társasházzá alakításáról,  

az alapító okirat és a Szervezeti-Működési Szabályzat elkészítéséről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte a 
VINCELLÉR Földmérő Kft. FM:631255/2021. munkaszámú alaprajzát, és utasítja ez 
alapján a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját az ingatlan alapító 
okiratának elkészítésére, az alakuló közgyűlés összehívására, levezetésére és a 
társasház szervezeti-működési szabályzatának elkészítésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója  
Határidő: az alapító okirat elkészítésére, a társasház alakuló ülésének 

összehívására és levezetésére, az SZMSZ elkészítésére:  
                 2021. december 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 372/20 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú 
ingatlannal kapcsolatos, Momert Zrt.-vel kötendő földhasználati szerződés 
véleményezéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 9 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 (Mezei Zsolt), távol lévő 
4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Mezei Zsolt alpolgármester jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, 
így kialakult a szavazás eredményeként: 10 igen szavazat, távol lévő 4 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
833/2021. (IX.16.) határozata 

a 372/20 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos,  
Momert Zrt.-vel kötendő földhasználati szerződés véleményezéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy dönt, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelen határozat mellékletét 
képező földhasználati jogot biztosító szerződést köt a Momert Magyar Optikai 
Művek Elektromechanikai Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a 
Dunaújváros, belterületen található 372/20 helyrajzi számú „N” ingatlan épületei 
alatti földterületre, azzal, hogy a szerződésben a földhasználati jog 
ellenértékeként a közgyűlés által a jelen határozat 2. pontjában meghatározott 
összeg kerül figyelembe vételre. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 

a Dunaújváros, belterületen található 372/20 helyrajzi számú „N” terület épületei 
alatti 188 m2 földterületre a földhasználati jog ellenértékeként 10.000,- Ft/m2 árat 
határoz meg, így a földhasználati jogot biztosító szerződésben a földhasználati 
jog ellenértéke mindösszesen  1.880.000,- Ft. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert a határozat közlésére, valamint felhatalmazza a földhasználati 
jogot biztosító szerződés aláírására azzal, hogy a szerződés 10. pontjában 
rögzített hozzájárulást csak a földhasználati jog ellenértékének önkormányzat 
számláján való jóváírást követően adja meg. 

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

           a Vagyonkezelési Osztály vezetője, a Momert Zrt. vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. szeptember 30. 

         - a szerződés aláírására: 2021. október 15. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére 
nyújtott 1.000.000,- Ft összegű működési támogatás-felhasználás elfogadásról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi 
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
834/2021. (IX.16.) határozata  

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére nyújtott 1.000.000,- Ft összegű 
működési támogatás-felhasználás elfogadásról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 

elfogadja a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére - Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 386/2021.(IV.21.) számú határozata 
alapján - a 2021. március - 2021. május hónapokban felmerült működési 
költségekre nyújtott vissza nem térítendő támogatás elszámolását. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármester jelen határozat közlésére. 
 

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

Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                megküldést követő 8 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Élményfürdő üzemeltetési szerződés 
meghosszabbításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
835/2021. (IX.16.) határozata 

Élményfürdő üzemeltetési szerződés meghosszabbításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg a dunaújvárosi 325/6 hrsz.-ú, 
természetben 2400 Dunaújváros, Építők útja 7/A szám alatt található, kivett 
élményfürdő, gyógyászat megnevezésű ingatlan üzemeltetésével 2021. 
szeptember 16. napjától 2021. december 31. napjáig azzal, hogy az üzemeltetés 
díja 2021. szeptember 16- 2021. szeptember 30. időszakra bruttó 9.000.000,- Ft, 
a 2021. október 1-2021. december 31. időszakra bruttó 6.000.000,- Ft/hó. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja, hogy az 

Élményfürdő fürdő részlege (külső és belső medencék, szauna) 2021. 
szeptember 30. napjáig üzemeljen, azt követően 2021. december 31. napjáig az 
Élményfürdőben található szolgáltató egységek elérhetősége érdekében lesz 
nyitva a létesítmény. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozat 1. 

pontjában meghatározott 2021. szeptember-novemberi üzemeltetési díjra 
6.000.000,- Ft forrást biztosít az önkormányzat 2021. évi költségvetése 8. 
melléklet 13. “Sport célok és feladatok” 13.1. “Amatőr sportszervezetek pályázat 
alapú támogatása sportlétesítmény használatra” sorról és 15.000.000,-Ft forrást 
biztosít a 7. melléklet „18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai feladat 3. 
dologi kiadások sorról a 7. melléklet 14. cím “Vagyongazdálkodási feladatok 
dologi kiadások” sorra történő átcsoportosítás útján. A 2021. december havi 
üzemeltetési díjra fedezet 2022. évben 6.000.000,- Ft összegben betervezésre 
kerül. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert jelen határozat mellékletét képező üzemeltetési szerződés 
módosítás aláírására, egyúttal felkéri a határozat közlésére. 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való 

                  megküldését követő 8 napon belül 
      - az üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
                          közlését követő 30 napon belül 
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5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy az 1.  pontban foglalt kötelezettségvállalást a 3. pontban rögzítettek szerint 
a 2021. évi költségvetési rendelet következő módosításakor, valamint 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése 
tervezésekor vegye figyelembe. 

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

                        a Vagyonkezelési Osztály vezetője  
                 - a költségvetés módosításáért és tervezéséért: 

                  a jegyző 
                - a költségvetés módosításában és tervezésében való 
                  közreműködésért: 
                 a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: - a 2021. évi önkormányzati költségvetés 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 távhőszolgáltatással ellátott létesítmények 
távhőellátásának biztosítására szolgáló Közszolgáltatási szerződés elfogadására 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, 
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
836/2021. (VIII.16.) határozata 

a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátásának biztosítására 
szolgáló Közszolgáltatási szerződés elfogadására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal a TFAFO/143-17/2021 határozata alapján, a 
távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény („Tszt”) 12.§ (1) bekezdése és 6.§ 
(1) bekezdése értelmében az 1. mellékletként csatolt, a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DVG Zrt.) Közszolgáltatóval 
a távhőszolgáltatási tevékenység gyakorlására vonatkozó Közszolgáltatási szerződést 
megismerte, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására az  alábbi 
kiegészítéssel: 
    „12. A  díj összege évi 0,- Ft + ÁFA (azaz: nulla forint plusz Áfa) „ 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester                              
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője                   

Határidő: 2021. szeptember 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 
2021. évre vonatkozó vesztesége ellentételezésére vonatkozó Támogatási 
szerződés megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
837/2021. (IX.16.) határozata 

a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2021. évre vonatkozó 
vesztesége ellentételezésére vonatkozó Támogatási szerződés megkötéséről 

 
1.  DMJV Önkormányzata Közgyűlése, tekintettel a Magyarország 2021. évi 

központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvényre, valamint a DVCSH 

Kft.-vel a települési folyékony hulladék kezelésére megkötött közszolgáltatási 

szerződésre, a DVCSH Kft. részére 2.000.000.- Ft támogatást nyújt a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása feladatellátásból 
származó vesztesége ellentételezésére, a határozat melléklete szerinti 
szerződésben rögzítettek szerint.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kijelenti, hogy jelen 

határozat 1. pontjában meghatározott feladatra bruttó 1.500.000.-, Ft forrás 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 6/2021. (II.18.) 
önkormányzati rendelete 8. melléklet 2. Városüzemeltetés 2.1. során 
rendelkezésre áll (melynek forrása a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz ártalmatlanítása címen igényelt, és már megkapott állami támogatás) 
a további 500.000.- Ft fedezete, a pótlólagosan igényelendő állami támogatás. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt 

jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződés polgármesteri 
aláírásra való előkészítésére és a határozat közlésére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
       a jegyző  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
        a Gazdasági Főosztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő 
                  megérkezésétől  számított 8 napon belül 

               - a támogatási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
                          közlését követő 30 napon belül 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

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

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 

hogy az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak 
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megfelelően a 2021. évi költségvetés következő módosításakor vegye 
figyelembe, valamint a különbözet 500.000.- Ft összeget a 2021. évi októberi 
állami támogatások felülvizsgálatakor igényelje meg, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                        a polgármester  

              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
  a Vagyonkezelési Osztály vezetője  

               - a költségvetés módosításáért: 
      a Jegyző 

              - a költségvetés módosításáért való közreműködésért, a pótlólagos                 
                támogatás igényléséért 
      a Gazdasági Főosztály vezetője 

Határidő: a 2021. évi önkormányzati költségvetés következő módosításának 
                időpontja 

               az állami támogatások igénylésének időpontja, 2021. október 
                        hónapjában 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a víziközmű rendszerre vonatkozó 2021. évben 
benyújtandó  Gördülő fejlesztési terv elfogadására és a  benyújtáshoz szükséges 
meghatalmazás megadására című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol 
lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
838/2021. (IX.16.) határozata 

a víziközmű rendszerre vonatkozó 2021. évben benyújtandó  Gördülő 
fejlesztési terv elfogadására és a  benyújtáshoz szükséges meghatalmazás 

megadására 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 

elfogadta a víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő fejlesztési tervet (részei: 
Felújítási és pótlási terv, Beruházási terv).  

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése meghatalmazza a 

Dunaújvárosi Víz- Csatorna- , Hőszolgáltató Kft.-t (2400 Dunaújváros, Építők u. 
1.), hogy a Gördülő fejlesztési tervet  a Magyar Energetikai és Közmű – 
szabályozási Hivatalhoz a DMJV Önkormányzata nevében nyújtsa be. 

 
3.)  A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a határozat közlésére. 
 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
            a városüzemeltetési  osztály vezetője 
 Határidő: 2021. szeptember 30. 
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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 3. módosítás - 2021. 
április-december hónap - megkötéséről című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. 
Székely Károly), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
839/2021.(IX.16.) határozata 

 DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés 3. 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 3. számú módosítását a V., VII., XI., XVII. sorok 
előirányzatainak emelését jóváhagyja. 

 
2.)  1. pontban szereplő V. (Köztéri hulladékgyűjtő edények karbantartása, pótlása) 

sort érintő 1.596.895 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésről és annak 
végrehajtásáról szóló 6/2021.(II.18.) rendelet 9. mellékletének 24. Felhalmozási 
tartalékok 24.3. „Képviselői körzetekre tartalék” elnevezésű sorról a 7 melléklet 
4. Környezet-egészségügy 3. dologi kiadások elnevezésű sorra 1.596.895 Ft 
átcsoportosítása útján biztosítja. 

 
3.)  1. pontban szereplő VII. (Köztéri műtárgyak és berendezések karbantartása) 

sort érintő 350.164 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló 6/2021.(II.18.) rendelet 9. mellékletének 24. Felhalmozási tartalékok 24.3. 
„Képviselői körzetekre tartalék” elnevezésű sorról a 7. melléklet 2. 
Városüzemeltetés 3. dologi kiadások elnevezésű sorra 350.164 Ft 
átcsoportosítása útján biztosítja. 

 
4.)  1. pontban szereplő VIII. (Köztéri játszóeszközök karbantartása, pótlása) sort 

érintő 2.316.994 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló 6/2021.(II.18.) rendelet 9. mellékletének 24. Felhalmozási tartalékok 24.3. 
„Képviselői körzetekre tartalék” elnevezésű sorról a 12. melléklet 2. 
Városüzemeltetés „Pálhalma játszótéri eszköz telepítése” elnevezésű új sorra 
2.316.994 Ft átcsoportosítása útján biztosítja. 

 
5.)  1. pontban szereplő XI. (Út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása) 

sort érintő 25.817.872 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésről és annak 
végrehajtásáról szóló 6/2021.(II.18.) rendelet 9. mellékletének 23. Működési 
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tartalékok 23.1. „Általános tartalék” elnevezésű sorról 25.000.000 Ft, míg a 9. 
mellékletének 24. Felhalmozási tartalékok 24.3. „Képviselői körzetekre tartalék” 
elnevezésű sorról a 7. melléklet 2. Városüzemeltetés 3. dologi kiadások 
elnevezésű sorra 817.872 Ft átcsoportosítása útján biztosítja. 

 
6.)  1. pontban szereplő XVIII. (Sportpályák berendezéseinek javítása, pótlása) sort 

érintő 3.789.695 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló 6/2021.(II.18.) rendelet 9. mellékletének 24. Felhalmozási tartalékok 24.3. 
„Képviselői körzetekre tartalék” elnevezésű sorról a 7 melléklet 2. 
Városüzemeltetés 3. dologi kiadások elnevezésű sorra 3.789.695 Ft 
átcsoportosítása útján biztosítja. 

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

hogy az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2-6. 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 

 
8.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 

hogy a határozat 1.sz. mellékletét képező DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2021. április-december hónapra 
szóló szolgáltatási keretszerződés 3. sz. módosítását aláírásra készítse elő. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a jegyző 
    - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért: 
      a városüzemeltetési osztály vezetője 
Határidő: 2021. szeptember 30. 

 
9.)  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 osztály vezetője 
Határidő: 2021. szeptember 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 2021. szeptember 18-ai lakossági hulladékgyűjtés 
alkalmával begyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése kapcsán a 
vállalkozási szerződés megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 
10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), 
távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

840/2021. (IX. 16.) határozata  
a 2021. szeptember 18-ai lakossági hulladékgyűjtés alkalmával begyűjtött 
veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése kapcsán a vállalkozási 

szerződés megkötéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „a 2021. 

szeptember 18-ára szervezett lakossági hulladékgyűjtés alkalmával begyűjtött 
veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése” feladat elvégzését a Szoft-
Ferr Kft-től rendeli meg bruttó 1.200.000,- Ft keretösszeg fejében. 

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

meghatározott feladatok elvégzésére a fedezetet 1.200.000,- Ft 
keretösszegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021 (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 9. melléklet 24/3. Képviselői körzetekre tartalék 
elnevezésű soráról a 7. melléklet, 4. Környezet-egészségügy cím alatti 3. 
Dologi kiadások sorra történő átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 2. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási 
keretszerződést a Szoft-Ferr Kft.-vel írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                                a polgármester 
                              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                                a Városüzemeltetési Osztály vezetője 

Határidő:  a keretszerződés aláírására: 2021. szeptember 17. 
 

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 való 
                                közreműködésért: 
                                a gazdasági főosztályvezető 

Határidő:  a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának 
                 időpontja 



50 

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a 
dunaújvárosi térfigyelő rendszer működtetésére kötendő megállapodás 
jóváhagyásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

841/2021. (IX.16.) határozata 
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a dunaújvárosi térfigyelő rendszer 

működtetésére kötendő megállapodás jóváhagyásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy 

Dunaújváros közigazgatási területén meglévő közterületi térfigyelő 
kamerarendszer hosszú távú működtetésében elkötelezett, ennek érdekében a 
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére 2022. január 1. napjától 2022. 
december 31-ig napjáig, havonkénti egyenlő összegű folyósítással, 2023. 
március 31. napjáig való elszámolás mellett, összesen 39.320.000,- Ft, azaz 
harminckilencmillió-háromszázhúszezer forint támogatást nyújt. 

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

hogy az 1. pontban hozott döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés elkészítéséért: 
         a jegyző 
               - a költségvetés elkészítésében való közreműködésért: 
                 a gazdasági főosztály vezetője 
Határidő: a 2022. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a támogatás nyújtása végett a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitánysággal kötendő – általuk előkészített – megállapodást aláírja. 

 
Felelős: - a megállapodás aláírásáért: 
         a polgármester 
               - a megállapodás aláírásában való közreműködésért: 

                            a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő: 2021. december 31. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
határozatot küldje meg a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője részére. 

 
Felelős: - a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő: 2021. szeptember 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvány 2021. évi Közbiztonsági Rendezvénysorozat támogatási szerződés 
módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
842/2021. (IX.16.) határozata 

a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évi 
Közbiztonsági Rendezvénysorozat támogatási szerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy 

az 589/2021. (V. 28.) határozat alapján a Dunaújváros és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítvánnyal 2021. június 3-án megkötött támogatási 
szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 

 „3.1. Jelen szerződés 2.1. pontja szerinti támogatás összege 900.000,- Ft, azaz 
Kilencszázezer forint. A támogatás összege tartalmazza a támogatott költségek 
áfa tartalmát is.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul,hogy 

az 589/2021. (V. 28.) határozat alapján a Dunaújváros és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítvánnyal 2021. június 3-án megkötött támogatási 
szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
„4.1. Támogató a 3.1. pontban meghatározott támogatási összeget egy 
összegben a  Támogatási szerződés 1. sz. módosítását követően 15 napon 
belül biztosítja.” 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy 

az 589/2021. (V. 28.) határozat alapján a Dunaújváros és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítvánnyal 2021. június 3-án megkötött támogatási 
szerződés 5.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
„5.2. A támogatás felhasználásának  
kezdő időpontja: 2021. május 1. 
véghatárideje: 2021. december 31.” 

 

4. 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 támogatási szerződés 1. számú módosítását írja alá. 

 

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

Határidő:  2021. szeptember 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval ellátási 
szerződés megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
843/2021. (IX.16.) határozata 

a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval ellátási szerződés megkötéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy DMJV Önkormányzata pszichiátriai betegek részére nyújtott nappali 
ellátás szociális szolgáltatás működtetésére a Baptista Tevékeny Szeretet 
Misszióval (4028 Debrecen, Simonyi út 14., adószám: 18212134-2-09, 
nyilvántartási száma: 09-01-0002111, képviselő: Faragó Tiborné kuratóriumi 
tag) ellátási szerződést köt. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat 1. számú mellékletét képező ellátási 
szerződést aláírja és megküldje a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió részére.  

 

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

Határidő: a szerződés aláírására: 2021. október 15. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy a határozatot a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 
részére küldje meg. 

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

Határidő: 2021. szeptember 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval ellátási 
szerződés megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

844/2021. (IX.16.) határozata 
a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval ellátási szerződés megkötéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy DMJV Önkormányzata szenvedélybetegek részére nyújtott nappali ellátás 
szociális szolgáltatás működtetésére a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval 
(4028 Debrecen, Simonyi út 14., adószám: 18212134-2-09, nyilvántartási 
száma: 09-01-0002111, képviselő: Faragó Tiborné kuratóriumi tag) ellátási 
szerződést köt. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat 1. számú mellékletét képező ellátási 
szerződést aláírja és megküldje a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió részére.  

 

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

Határidő:    a szerződés aláírására: 2021. október 15. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy a határozatot a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 
részére küldje meg. 

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

Határidő:    2021. szeptember 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való csatlakozásról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, 
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

845/2021. (IX.16.) határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  
2022. évi fordulójához való csatlakozásról 

 

1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kijelenti, hogy 
csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójának 
Általános Szerződési Feltételeit, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során az abban leírtaknak 
megfelelően jár el.  

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja és megküldje az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő részére.  

 

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

Határidő:  a nyilatkozat aláírására és benyújtására: 2021. október 1. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 
foglaltak alapján a határozat 1-2. melléklete szerinti tartalommal kiírja a 2022. 
évre az „A” és „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatokat. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat aláírja. 

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

Határidő: a pályázatok kiírására: 2021. október 5. 



55 

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és az 
Egészségmegőrzési Központ gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó 
munkamegosztási megállapodás módosításának jóváhagyásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, 
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
846/2021. (IX.16.) határozata 

a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és az Egészségmegőrzési Központ 
gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó munkamegosztási megállapodás 

módosításának jóváhagyásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte, és 
jóváhagyja a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és az 
Egészségmegőrzési Központ által megkötött, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése 400/2015. (VI. 18.) határozatával jóváhagyott és 
809/2017. (XII.14.) határozatával módosított munkamegosztási megállapodás 
2. számú módosításának tervezetét, melyet a határozat 1-2. melléklete 
tartalmaz. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pont szerinti Egészségmegőrzési Központ által 
megkötött munkamegosztási megállapodás 2. számú módosítását és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást jóváhagyólag írja 
alá.  

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

Határidő: 2021. október 8. 
 

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 főosztály vezetője 
Határidő: 2021. szeptember 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az önkormányzati tulajdonú rendelőt használó 
egészségügyi szolgáltatókkal haszonkölcsön szerződés megkötéséről című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi 
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
847/2021. (IX.16.) határozata 

az önkormányzati tulajdonú rendelőt használó egészségügyi szolgáltatókkal 
haszonkölcsön szerződés megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy az egészségügyi szolgáltatók részére a feladatuk ellátásához, az 
önkormányzat tulajdonában lévő, a határozat mellékletét képező 
haszonkölcsön szerződésben megjelölt orvosi rendelőhelyiségeket, valamint a 
közös használatú helyiségeket ingyenes használatba adja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pont szerinti haszonkölcsön szerződéseket a területi 
ellátási kötelezettségű egészségügyi szolgáltatókkal jóváhagyólag írja alá.  

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                          a polgármester 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                           a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
 Határidő: 2021. október 31. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír 
arról, hogy az építmény bérleti díja a Közgyűlés 728/2015. (XII. 17.) 
határozata alapján 27.491.461,- Ft/év (2.290.955,- Ft/hó) lenne. A határozat 
alapján az önkormányzati vagyon ingyenes használatba adása közvetett 
támogatásnak minősül és a támogatások kimutatását DMJV Önkormányzata 
zárszámadásához csatolni kell, valamint az illetékes szervei útján köteles 
közzétenni a szerződés törvény által meghatározott tartalmával egyetemben. 

 
4. 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 főosztály vezetője 
          Határidő: 2021. szeptember 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az időskorúak támogatása időpontjának (2021. 
Karácsony ünnepe) meghatározásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 
10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), 
távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

848/2021. (IX. 16.) határozata 

az időskorúak támogatása időpontjának (2021. Karácsony ünnepe) 
meghatározásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy Karácsony ünnepe alkalmából 2021. december hónapban az időskorúak 
számára a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 26/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 4. alcímében meghatározott 
feltételekkel egyszeri pénzbeli támogatást biztosít.  

 
2.   A támogatás pénzügyi fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljáró Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármesterének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. 
(II.18.) önkormányzati rendelete 7. melléklet 10.4 „Ellátottak pénzbeli juttatásai” 
előirányzat során rendelkezésre áll. 

 
3.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a hatályos szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 24. § (5) bekezdésében 
meghatározott kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak 2022. január 
3. napjától 2022. január 31. napjáig terjed. 

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

hogy az időskorúak támogatásának kifizetéséről a hatályos szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet és jelen határozat 1 és 2. pontja alapján gondoskodjon. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a jegyző 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          a Gazdasági Főosztály főosztályvezetője 
                        - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
        a Humán Szolgáltatási Főosztály főosztályvezetője 
                          a Humán Szolgáltatási Főosztály Szociális Osztály osztályvezetője 
 Határidő: a határozat végrehajtására: 2022. február 28. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az előirányzat átcsoportosításáról az Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosítása miatt bekövetkezett személyi változások pénzügyi fedezetének 
biztosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

849/2021. (IX.16.) határozata 

előirányzat átcsoportosításáról az Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása miatt 

bekövetkezett személyi változások pénzügyi fedezetének biztosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetési rendelet 7. melléklet 17. „személyi juttatások” önként vállalt 
feladatok soráról 3.030.000,- Ft összeget, azaz Hárommillió-harmincezer 
forintot a 6. melléklet 6. „személyi juttatások” kötelező feladat sorára, valamint a 
7. melléklet 17. „munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” 
önként vállalt feladatok soráról 423.000.-Ft, azaz Négyszázhuszonháromezer 
forintot a 6. melléklet 4. „munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó” kötelező feladat sorára átcsoportosít, ezzel egyidejűleg a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
intézményfinanszírozását megemeli 3.453.000.-Ft, azaz Hárommillió-
négyszázötvenháromezer forinttal. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 
Jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének soron következő 
módosításakor vegye figyelembe. 

 

 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a jegyző 

      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a gazdasági főosztály vezetője 

 Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
         időpontja 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal 
együttműködési megállapodás megkötéséről című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. 
Székely Károly), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
850/2021. (IX.16.) határozata 

a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködési megállapodás 
megkötéséről  

 
1.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozati 

javaslat mellékletét képező a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal 
kötendő együttműködési megállapodást teljes terjedelmében megismerte és 
annak tartalmát elfogadja. 

 
2.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza 

a Polgármestert, hogy az 1.) pontban megnevezett együttműködési 
megállapodást aláírja. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                     a jegyző 

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. szeptember 30.  
                        - az együttműködési megállapodás aláírására: 2021. október 8. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási új közszolgáltatás szerződés megkötésére irányuló szándék 
kinyilvánításáról és a 781/2021. (VIII.26.) határozat 2. pontjának módosításáról  című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi 
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
851/2021. (IX.16.) határozata 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási új közszolgáltatás 
szerződés megkötésére irányuló szándék kinyilvánításáról és  

a 781/2021. (VIII.26.) határozat 2. pontjának módosításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése - a pályázati 

felhívás visszavonására tekintettel – az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
helyi személyszállítási közszolgáltatás Dunaújváros Megyei Jogú Város 
közigazgatási határain belül történő ellátására a VOLÁNBUSZ Zrt.-t, mint 
Szolgáltatót közvetlenül megbízza a szolgáltató kiválasztására irányuló új 
eljárás eredményeként az új szolgáltatóval közszolgáltatási szerződés 
megkötéséig tartó időszakra, de legfeljebb 1 (egy) évre (2022. év január hó 1. 
napjának 00:00 órájától 2022. év december hó 31. napjának 24:00 órájáig tartó 
időszakra), a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 
24. § (4) bekezdés d) pontjában, a 24. § (5) bekezdés a) pontjában és az (5a) 
bekezdésében foglalt előírások alapján a személyszállítási közszolgáltatás 
ellátásával, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére és a 
Volánbusz Zrt. által megküldött Közszolgáltatási szerződés tervezete Közgyűlés 
elé terjesztésére. 

 
2.  Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 781/2021. 

(VIII.26.) határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„2.   Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

jegyzőt, hogy a Volánbusz Zrt. és az Atlasz Busz Szolgáltató Kft. részére a 
pályázati kiírás, 500.000,- Ft + Áfa ellenértéke visszautalásához, valamint 
Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben megjelent 
pályázati felhívás visszavonásához szükséges lépéseket tegye meg.” 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Koroknai Medical Kft.-vel haszonkölcsön 
szerződés megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
852/2021. (IX.16.) határozata 

a Koroknai Medical Kft.-vel haszonkölcsön szerződés megkötéséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy a Koroknai Medical Kft. (székhely: 1148 Budapest, Vezér utca 148-150; 
cg.:01-09-888515; adószám: 14092020-2-42)  részére az általuk végzett magán 
egészségügyi tevékenység ellátásához, az önkormányzat tulajdonában lévő, a 
határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződésben megjelölt 
helyiségeket ingyenes használatba adja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pont szerinti haszonkölcsön szerződést a Koroknai 
Medical Kft.-vel (székhely: 1148 Budapest, Vezér utca 148-150; cg.:01-09-
888515; adószám: 14092020-2-42)  jóváhagyólag írja alá.  

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                          a polgármester 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                           a vagyonkezelési osztály vezetője 
 Határidő: 2021. szeptember 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír 

arról, hogy az építmény bérleti díja a Közgyűlés 728/2015. (XII. 17.) határozata 
alapján 22.991.674,- Ft/év (1.915.973,- Ft/hó) lenne. A határozat alapján az 
önkormányzati vagyon ingyenes használatba adása közvetett támogatásnak 
minősül és a támogatások kimutatását DMJV Önkormányzata 
zárszámadásához csatolni kell, valamint az illetékes szervei útján köteles 
közzétenni a szerződés törvény által meghatározott tartalmával egyetemben. 

 
4. 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 főosztály vezetője 
          Határidő: 2021. szeptember 22. 
 
 


