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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2021. 
november 18-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 33. 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, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

940/2021. (XI.18.) határozata 
a nyílt ülés meghívója szerinti 33. napirendi pont levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. november 18-
ai nyílt ülésének meghívó szerinti 33. napirendi pontját, mely „Javaslat a dunaújvárosi 
3371/9 helyrajzi számon felvett 1446 m2 területű, „kivett gazdasági épület, büfé és 
udvar” megnevezésű ingatlan (volt komp kikötő) pályázat útján történő 
értékesítésére” 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 közétkeztetési szolgáltatói áremelés 
elfogadására, valamint a köznevelés intézményekben biztosított intézményi 
gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet 
módosítására” 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, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
941/2021. (XI.18.) határozata 

a „Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a 
köznevelés intézményekben biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési 

díjairól szóló 12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítására” című 
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. november 18-ai 
nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat közétkeztetési szolgáltatói 
áremelés elfogadására, valamint a köznevelés intézményekben biztosított intézményi 
gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet 
módosítására” 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 a Baptista Szeretet Misszióval kötött 
ellátási szerződések módosítására” 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, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

942/2021. (XI.18.) határozata 
a „Javaslat a Baptista Szeretet Misszióval kötött ellátási szerződések 
módosítására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 

tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. november 18-ai 
nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a Baptista Szeretet Misszióval 
kötött ellátási szerződések 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 Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottságában 
történő személycserére” 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, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

943/2021. (XI.18.) határozata 
a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottságában történő személycserére” 
című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. november 18-ai 
nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottságában 
történő személycserére” 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 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 
1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

944/2021. (XI.18.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. november 18-
ai nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó rendes ülése óta 

végzett munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről 
 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyűlésének a 

lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) 
önkormányzati rendeletének módosítására 

 
4.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
5.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

építményadóról szóló …/2021. (…..) önkormányzati rendelet megalkotására 
 

6.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
helyi iparűzési adóról szóló …/2021. (……) önkormányzati rendelete 
megalkotására 

 
7.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. I-IX. havi 

pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 
8.  Javaslat „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1,5 milliárd Ft 

összegű folyószámlahiteléről szóló indikatív ajánlat elfogadására, valamint a 
szerződés megkötésére 

 
9.  Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal megkötött megállapodás 

módosítására 
 

10.  Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel 
támogatási szerződés megkötésére 

 
11. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ költségvetési előirányzata 

módosítására 
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12.  Javaslat a 5. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására a „Rend-Elek” Kft.-vel 
kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 

 
13.  Javaslat a 24. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Táborosi és 

Társa Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
 

14.  Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda 2020/2021. nevelési évről szóló éves 
beszámoló jóváhagyására 

 
15.  Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2022. évi nyári 

nyitvatartási rendjének meghatározására 
 

16.  Javaslat a Koroknai Medical Kft.-vel fennálló haszonkölcsön szerződés 
megszüntetésére 
 

17. Javaslat a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat 
ellátására megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására 

 
18.  Javaslat az Euroshow Kft.-vel  megbízási szerződés megkötésére 
 
19.  Javaslat az Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez 

szükséges forrás átcsoportosítására 
 

20.  Javaslat a Petőfi Sándor u. 1. sz. alatti orvosi rendelő felújításához szükséges 
kiviteli tervek elkészítésére 

 
21.  Javaslat Dunaújváros területén járda felújításának, zúzottkő burkolatú utak és 

parkolók karbantartásának, valamint forgalomkorlátozó oszlopok 
kihelyezésének munkálataira 

 
22.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 5. sz. módosítás – 2021. április-
december hónap – megkötésére  

 
23.  Javaslat új szálloda létesítéséről hozott 705/2021. (VI.24.) határozat újbóli 

módosítására 
 

24.  Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren 
lévő játszótér és sportpálya vonatkozásában 

 
25.  Javaslat környezeti vizsgálat készítésével kapcsolatos döntés meghozatalára a 

Kisapostagtól átkerült terület rendezési terv módosításával kapcsolatban 
 

26.  Javaslat a Felső Duna-parthoz kapcsolódó lépcsők és a Weiner Tibor körútról 
az Aranyvölgyi útra vezető lépcső elnevezésére 

 
27. Javaslat a dunaújvárosi 717 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett lőtér 

megnevezésű ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat értékelésére 
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28.  Javaslat a dunaújvárosi 144/1/D/12 és 69/2/G/13 helyrajzi számon 
nyilvántartott, lakás megnevezésű ingatlanok elidegenítésére 

 
29.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az 

Északi ipari parkban található terület hasznosítására 
 

30.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/55 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az 
Északi ipari parkban található terület hasznosítására 

 
31.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/56 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az 

Északi ipari parkban található terület hasznosítására 
 
32.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/57 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az 

Északi ipari parkban található terület hasznosítására 
 

33.  Javaslat köztemetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó pályázat nyertesének 
kiválasztására  

 
34.  Javaslat a 878/2021. (X.21.) közgyűlési határozat módosítására 

 
35.  Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálatnak önkormányzati tulajdonú 

szakemberlakás bérlőkijelölési jog biztosítására 
 

36.  Javaslat a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.-vel a Virtuális 
Erőmű Program működtetőjével megállapodás megkötésére 

 
37.  Javaslat a Belső Ellenőrzési Osztály 2022-2025. évre szóló stratégiai belső 

ellenőrzési tervének, valamint a 2022. évi éves belső ellenőrzési tervnek a 
jóváhagyására 

 
38.  Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a 

köznevelés intézményekben biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési 
díjairól szóló 12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
39.  Javaslat a Baptista Szeretet Misszióval kötött ellátási szerződések 

módosítására 
 
40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottságában történő személycserére 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt 
ülésén című határozati javaslatot – mellette szavazott 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, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

945/2021. (XI.18.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. november 18-
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 
rendes 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, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, 
Szepesi Attila), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

946/2021. (XI.18.) határozata 
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó rendes 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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Mezei Zsolt alpolgármester 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, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó 
Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Pintér Tamás, Dr. Székely 
Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
947/2021. (XI.18.) 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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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Pintér Tamás, Dr. Székely Károly) – megalkotta a lakások és 
helyiségek bérletéről szóló 25/2017. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
35/2021. önkormányzati rendeletet. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi 
Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 2 fő (Pintér Tamás, Dr. Székely Károly) – 
megalkotta a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 36/2021. önkormányzati rendeletet. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), 
tartózkodott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Pintér Tamás, Dr. Székely Károly) 
– megalkotta a 37/2021. önkormányzati rendeletet az építményadóról. 



14 

 

Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi 
Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 2 fő (Pintér Tamás, Dr. Székely Károly) – 
megalkotta a 38/2021. önkormányzati rendeletet a helyi iparűzési adóról. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-IX. 
havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 8 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), 
távol lévő 2 fő (Pintér Tamás, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
948/2021. (XI.18.) határozata 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-IX. 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-IX. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót. 



16 

 

Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
1,5 milliárd összegű folyószámlahiteléről szóló indikatív ajánlat elfogadásáról, 
valamint a szerződés megkötésről című határozati javaslatot – mellette szavazott 8 fő 
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, 
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), tartózkodott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő 
(Pintér Tamás, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
949/2021. (XI.18.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1,5 milliárd Ft összegű 
folyószámlahiteléről szóló indikatív ajánlat elfogadásáról, valamint a szerződés 

megkötésről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. évben 

esetlegesen jelentkező, a költségvetési bevételek és kiadások időbeni 
elkülönülése miatt, a keletkező átmeneti hiány finanszírozására éven belüli 
folyószámlahitelt igényel 1,5 milliárd Ft összegben az OTP Bank Nyrt. 
számlavezető banktól az indikatív ajánlatban – a határozat mellékletében - 
szereplő feltételekkel.  

 
2. 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. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget 

vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékai 
visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, 
jóváhagyja és biztosítja. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a kölcsön 

fedezetéül biztosítja az általános működésének és ágazati feladatai 
támogatását, a helyi adóból származó bevételeit. Továbbá felhatalmazáson 
alapuló beszedési megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vezetett vagy 
későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a 
fizetési számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki és 
tudomásul veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt-vel 
megkötött önkormányzati folyószámlahitel-szerződésből eredő tartozás 
törlesztésére fordítja. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése visszavonhatatlan 

megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt, 
amennyiben a fizetési számláján az esedékessé váló fizetési 
kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, 
úgy annak biztosítása érdekében, a folyószámlahitel-szerződés fennállása alatt 
és a kölcsön teljes visszafizetéséig az alszámlájáról – kivéve uniós és állami 
támogatások -, illetve a helyi adók számláiról a szükséges összeget az 
önkormányzat fizetési számlájára átvezesse. 
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6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerint írja alá a folyószámlahitel-
szerződést, valamint a biztosítéki szerződéseket, illetve az esetleges 
felhatalmazáson alapuló beszedési megbízásokat. Továbbá Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a gazdasági 
főosztályvezetőt a szerződések előkészítésére, valamint az aláírt szerződések 
továbbítására a számlavezető bank részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

           a polgármester 
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  

           a gazdasági főosztályvezető 
Határidő: a folyószámlahitel-szerződés aláírására: 2021. december 17. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

Jegyzőt, hogy a határozat 3. pontja szerinti kötelezettségvállalást a 2022. évi 
költségvetésbe tervezze be. 

 
Felelős: - a költségvetés tervezéséért:  

                     a jegyző 
              - a költségvetés tervezésében történő közreműködésért: 
                a gazdasági főosztályvezető 
Határidő: a 2022. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal megkötött 
megállapodás módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Pintér Tamás, Dr. Székely Károly) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
950/2021. (XI.18.) határozata 

 a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal megkötött megállapodás 
módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy 

a 372/2021. (IV. 19.) határozata alapján a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitánysággal 2021. június 24-én megkötött megállapodás 2. pontjában a 
„2021. december 31.” szövegrész a „2022. június 30.” szövegrészre módosuljon 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő – általuk előkészített – 
módosító megállapodást aláírja. 

 

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. december 3. 
      - a szerződés aláírására: 2022. január 10. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 
Dunaújváros intézménnyel támogatási szerződés megkötéséről című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Pintér 
Tamás, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
951/2021. (XI.18.) határozata  

a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel 
támogatási szerződés megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Szent 

Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros (2400 Dunaújváros, Korányi 
Sándor u. 4-6.) részére az EFOP-1.8.21-18 konstrukció számú infekciókontroll 
projekt megvalósításához 3.183.892 Ft, azaz hárommillió-
száznyolcvanháromezer-nyolcszázkilencvenkét forint egyszeri, vissza nem 
térítendő támogatást nyújt, melynek fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének hatáskörében eljáró DMJV Polgármestere 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és 
annak végrehajtásáról szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 9. 
melléklet, általános tartalék sora. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 
hogy az 1. pontban hozott döntésnek megfelelően módosítsa Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  

 a jegyző 

 - a végrehajtásban való közreműködésért:  
 a költségvetési és pénzügy osztály vezetője 

Határidő:  - a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, a határozat közlésére, valamint felhatalmazza, hogy a Szent 
Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújvárossal, a jelen határozat mellékletét 
képező támogatási szerződést írja alá, továbbá jelen határozat alapján 
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi 
teljesítésről a szerződés aláírásától számított 15 napon belül. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  

 a polgármester 
 - a végrehajtásban való közreműködésért:  
  a humán szolgáltatási főosztály vezetője. 

Határidő:  - a határozat közlésére: 2021. november 26. 
- a szerződés aláírására: 2021. december 3. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Egészségmegőrzési Központ költségvetési 
előirányzata módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol 
lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
952/2021. (XI.18.) határozata 

az Egészségmegőrzési Központ költségvetési előirányzata módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 

hogy a 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 rendeletét 
módosítsa aszerint, hogy a 12. melléklet 11. cím Egészségügyi feladatok 11.2. 
Háziorvosi ellátás eszközbeszerzései sorát 6.590.000 Ft-tal, azaz hatmillió-
ötszázkilencvenezer forinttal csökkentse le, az 5. melléklet Egészségmegőrzési 
Központ intézményfinanszírozásának egyidejű emelése mellett, azzal, hogy az 
Egészségmegőrzési Központ az így átcsoportosított összeget beruházásra 
fordíthatja.  
 

Felelős: - a költségvetés módosításáért:  
                a jegyző 

                    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
              a gazdasági főosztály vezetője  

Határidő: a  költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzati 

tulajdonú rendelőt használó egészségügyi szolgáltatókkal haszonkölcsön 
szerződés megkötéséről szóló 847/2021. (IX. 16.) határozatát hatályon kívül 
helyezi. 

 

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. december 15. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az 5. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására a 
„Rend-Elek” Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. 
Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
953/2021. (XI.18.) határozata 

 az 5. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására a „Rend-Elek” Kft-vel kötött  
feladat-ellátási szerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy - a területi kollegiális praxisközösségekhez való csatlakozás miatt – a 
„Rend-Elek” Kft-vel megkötött feladat-ellátási szerződés a jelen határozat 1. 
melléklete szerinti formában és tartalommal módosításra kerüljön. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pontban jóváhagyottak szerint a hatályos feladat-
ellátási szerződés módosítását írja alá, és az érintettet a határozat 
megküldésével tájékoztassa.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                           a polgármester 
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
            Határidő: 2021. november 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződés módosítás egy példányát 
küldje meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Közép-dunántúli Területi 
Hivatala és a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztálya részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

    Határidő:  2021. november 30. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 24. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a 
Dr. Táborosi és Társa Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. 
Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
954/2021. (XI. 18.) határozata 

  a 24. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Táborosi és Társa Bt.-vel 
kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy - a területi kollegiális praxisközösségekhez való csatlakozás miatt – a Dr. 
Táborosi és Társa Bt.-vel megkötött feladat-ellátási szerződés a jelen határozat 
1. melléklete szerinti formában és tartalommal módosításra kerüljön. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pontban jóváhagyottak szerint a hatályos feladat-
ellátási szerződés módosítását írja alá, és az érintettet a határozat 
megküldésével tájékoztassa.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                           a polgármester 
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
            Határidő: 2021. november 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződés módosítás egy példányát 
küldje meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Közép-dunántúli Területi 
Hivatala és a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztálya részére. 

 
            Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                             a polgármester 
                           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
          a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
           Határidő:  2021. november 30. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Óvoda 2020/2021. nevelési évről 
szóló éves beszámoló jóváhagyásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 
10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), 
távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
955/2021. (XI.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Óvoda 2020/2021. nevelési évről szóló éves beszámoló 
jóváhagyásáról  

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 

Óvoda (2400 Dunaújváros, Lilla köz 1.) intézmény 2020/2021. nevelési évben 
végzett tevékenységéről szóló, a határozat mellékletét képező éves beszámolóját 
jóváhagyja és megállapítja, hogy az intézmény a pedagógiai programban 
meghatározott feladatokat eredményesen végrehajtotta.  

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatóját, hogy az intézmény 2021/2022. 
nevelési évben végzett tevékenységről szóló beszámolóját küldje meg.  

 
Felelős:   a Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója 
Határidő: 2022. október 30. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
2022. évi nyári nyitvatartási rendjéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 
10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), 
távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
956/2021. (XI.18.) határozata 

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény  
2022. évi nyári nyitvatartási rendjéről 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Bölcsődék 

Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2022. évi nyári nyitvatartási rendjét az 
alábbiak szerint határozza meg: 

 
 2022. június 1-től június 30-ig a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 

intézmény összes tagintézménye nyitva tart, 
 2022. július 1-től július 31-ig a Makk Marci Bölcsőde tagintézmény zárva van, 

a többi négy tagintézmény nyitva tart, 
     2022. augusztus 1-től augusztus 31-ig a Makk Marci Bölcsőde tagintézmény 

nyitva tart, a többi négy tagintézmény zárva van. 
 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Bölcsődék 

Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatóját, hogy a 2022. április 21-i 
nevelés-gondozás nélküli munkanapról, valamint a nevelés-gondozás nélküli 
munkanapon a gyermek felügyelete és az étkeztetés biztosítása iránti igény 
bejelentésének lehetőségéről tájékoztassa a szülőket, törvényes képviselőket, 
igény esetén valamennyi tagintézményben biztosítsa a gyermekek felügyeletét 
és az étkeztetést. 

 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága 
Dunaújváros intézmény igazgatója részére. 

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

      a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
 Határidő:  2021. november 30. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Koroknai Medical Kft.-vel fennálló haszonkölcsön 
szerződés megszüntetéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol 
lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
957/2021. (XI.18.) határozata 

a Koroknai Medical Kft-vel fennálló haszonkölcsön szerződés 
megszüntetéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, 

hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Koroknai Medical 
Kft. (képviseli: Dr. Koroknai Katalin) között 2021. szeptember 20-án létrejött és 
hatályba lépett haszonkölcsön szerződést közös megegyezéssel meg kívánja 
szüntetni. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy az 1. pontban meghivatkozott haszonkölcsön szerződés közös 
megegyezéssel 2021. november 19. napjával megszűnjön.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti haszonkölcsön szerződést 
megszüntető okiratot írja alá dr. Koroknai Katalin által képviselt Koroknai 
Medical Kft-vel. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a haszonkölcsön szerződés megszűnését követő 15 napon 
belül a szerződés megszüntetésével járó elszámolást végezze el. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási főosztályvezető 
Határidő: 2021. december 3. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a Koroknai Medical Kft-t a határozat megküldésével 
tájékoztassa a döntésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási főosztályvezető 
Határidő: 2021. november 23. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a gyermekek átmeneti otthona kötelező 
önkormányzati feladat ellátására megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés 
módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 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), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér 
Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

958/2021. (XI.18.) határozata 

a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására 
megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosításáról 

 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 
hogy a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel (2030 Érd, Karolina u. 3.) a 
gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására 2014. 
november 25-én megkötött – többször módosított – feladatellátási szolgáltatási 
szerződés 3.1 alpontja az alábbiak szerint módosuljon: 
„3.1. Jelen szerződés 2022.01.01. napjától 2022.12.31. napjáig tartó, határozott 
időre szól.” 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Fészek Gyermekvédő 
Egyesület igazgatója részére, valamint felhatalmazza a polgármestert hogy az 
1. pontban hozott döntés alapján a határozat melléklete szerinti feladatellátási 
szolgáltatási szerződés 5. számú módosítását aláírja. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő: - határozat közlésére: 2021. december 20. 

                        - szerződés aláírására: 2021. december 20. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Euroshow Kft. támogatásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szántó Péter, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, 
Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Szabó Zsolt alpolgármester jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, 
így kialakult a szavazás eredményeként: 10 igen szavazat, távol lévő 4 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

959/2021. (XI.18.) határozata 

az Euroshow Kft. támogatásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az EUROSHOW 

Kft. által megrendezendő adventi vásár támogatására, azon belül műjégpálya 
felállítására és üzemeltetésére 3.500.000,- forint, azaz hárommillió-ötszázezer 
forint támogatást nyújt a határozat mellékletét képező megbízási szerződés 
alapján. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 
szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljáró Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármestere Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) 
rendelet 8. melléklet 11.1. Hiányszakma letelepedési támogatás sorról 2 millió 
forintot, a 9. melléklet 9.12. Oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete 
sorról 300.000,- forintot,és a 9. melléklet 9.16. Pentele Egyesület sorról 1,2 
millió forintot a 7. melléklet 9. cím Kulturális, ifjúsági és oktatási feladatok 3. 
dologi kiadások sorára átcsoportosítással fedezetet biztosít. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján az Euroshow Kft-vel a 
határozat mellékletét képező megbízási szerződést írja alá, továbbá felkéri, 
hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi 
teljesítésről. 

 

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. november 30. 
     - a szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 15 nap 

     - a pénzügyi teljesítésre: 2021. december 10.  
  
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 

hogy az 1. pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
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Önkormányzat  2021. évi költségvetési rendelete soron következő 
módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
      a jegyző 

   - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
      a gazdasági főosztály vezetője 

Határidő: 2021. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó feladatok 
elvégzéséhez szükséges forrás átcsoportosításáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
960/2021.(XI.18.) határozata 

az Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szükséges forrás 
átcsoportosításáról 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen 

határozatával az Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez 
szükséges bruttó 4.650.000 Ft átcsoportosításához hozzájárul. 

 
2.)  Az 1. pontban meghatározott feladatok elvégzésére a fedezet 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 bruttó 
4.650.000 Ft-ot a 7. melléklet 18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai 
címen 3. dologi kiadások elnevezésű sorra átcsoportosítása útján biztosítja. 

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

hogy az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak 
megfelelően a 2021. évi költségvetési rendelet következő módosítása során 
vegye figyelembe, valamint a 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 

 
4.)  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.december 15. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a Petőfi Sándor u. 1. sz. alatti orvosi rendelő felújításához szükséges 
kiviteli tervek elkészítéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, 
Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
961/2021. (XI.18.) határozata 

a Petőfi Sándor u. 1. sz. alatti orvosi rendelő felújításához szükséges kiviteli tervek 
elkészítéséről 

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

Petőfi Sándor u. 1. sz. alatti orvosi rendelő felújításához szükséges kiviteli terveket 
bruttó 3.937.000,- Ft összegért a DV N Zrt.-vel elkészítteti. 

 
2.)  Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének 7. melléklet 3. Vízgazdálkodás és 
vízkárelhárítás 3. dologi kiadások „Roskadások helyreállítása, vízelvezető árkok 
karbantartása” elnevezésű sorról 3.937.000 Ft-ot, a a 13. melléklet 1. Városfejlesztés- 
és rendezés 1.4. „Petőfi S. u. 1. épület felújítása” elnevezésű sorra történő 
átcsoportosítás útján biztosítja.  

 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a 
vállalkozási szerződést a DV N Zrt.-vel írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a városüzemeltetési osztály vezetője 
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: 2021. december 10. 
 

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

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                           a jegyző 
                         - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                           közreműködésért:  
                           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                         - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 

                      a városüzemeltetési osztály vezetője  
Határidő: - a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja  

                          - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2021. december 10. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros területén járda felújításának, 
zúzottkő burkolatú utak és parkolók karbantartásának, valamint forgalomkorlátozó 
oszlopok kihelyezésének munkálatáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 
10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), 
távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
962/2021. (XI. 18.) határozata 

Dunaújváros területén járda felújításának, zúzottkő burkolatú utak és parkolók 
karbantartásának, valamint forgalomkorlátozó oszlopok kihelyezésének  

munkálatáról 
 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a Dunaújváros területén járda felújításának, zúzottkő burkolatú utak és 
parkolók karbantartásának, valamint forgalomkorlátozó oszlopok 
kihelyezésének munkáit (Lajos király krt. 19-21. előtti aszfalt burkolatú járda 
felújítása I. ütem, Orgona u. zúzottkő burkolatán lévő süllyedések feltöltése, 
Tavasz u. 24. és a volt Kőrösi Cs. S. Á. I. közötti járda mentén 
forgalomkorlátozó oszlopok kihelyezése, valamint a forgalomtechnika 
átalakítása, Weiner T. krt. nagy parkoló zúzottkő burkolatán lévő süllyedések 
feltöltése) bruttó 6.493.818,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti. 

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

meghatározott Lajos király krt. 19-21. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása I. 
ütem fedezetét bruttó 4.971.653,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 9. mellékletében „24. Felhalmozási tartalékok” cím alatt szereplő 
„24.3. Képviselői körzetekre tartalék” szakfeladat soráról az 13. melléklet „2. 
Városüzemeltetési feladatok” cím alatt szereplő sorára való átcsoportosítással 
biztosítja. 

 
3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1.) pontban 

meghatározott Orgona u. zúzottkő burkolatán lévő süllyedések feltöltése 
fedezetét bruttó 498.117,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 9. mellékletében „24. Felhalmozási tartalékok” cím alatt szereplő 
„24.3. Képviselői körzetekre tartalék” szakfeladat soráról az 7. melléklet „2. 
Városüzemeltetés” cím alatt szereplő „3. dologi kiadások” sorára való 
átcsoportosítással biztosítja. 

 
4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1.) pontban 

meghatározott Tavasz u. 24. és a volt Kőrösi Cs. S. Á. I. közötti járda mentén 
forgalomkorlátozó oszlopok kihelyezése, valamint a forgalomtechnika 
átalakítása fedezetét bruttó 534.471,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
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szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 9. mellékletében „24. Felhalmozási tartalékok” cím alatt szereplő 
„24.3. Képviselői körzetekre tartalék” szakfeladat soráról az 7. melléklet „2. 
Városüzemeltetés” cím alatt szereplő „3. dologi kiadások” sorára való 
átcsoportosítással biztosítja. 

 
5) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1.) pontban 

meghatározott Weiner T. krt. nagy parkoló zúzottkő burkolatán lévő süllyedések 
feltöltése fedezetét bruttó 489.577,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 9. mellékletében „24. Felhalmozási tartalékok” cím alatt szereplő 
„24.3. Képviselői körzetekre tartalék” szakfeladat soráról az 7. melléklet „2. 
Városüzemeltetés” cím alatt szereplő „3. dologi kiadások” sorára való 
átcsoportosítással biztosítja. 

 
6) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási 
szerződést írja alá. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

         a városüzemeltetési osztály vezetője 
Határidő: 2021. november 30. 

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

hogy az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2021. évi költségvetés 
soron következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a jegyző 
         - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
           közreműködésért: 

                        a gazdasági főosztály költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
         - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 

                        a városüzemeltetési osztály vezetője 
Határidő: a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 



33 

 

Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DMJV közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 5. módosítás – 2021. 
április-december hónap – megkötéséről című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
963/2021.(XI.18.) határozata 

 DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés 5. 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 5. számú módosítását a II., XI., XVII. sorok 
előirányzatainak emelését jóváhagyja összesen br. 23.308.237 forinttal. 

 
2.)  1. pontban szereplő II. (Parkfenntartás, városi parkok zöldterületek fenntartása) 

sort érintő 5.000.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésről és annak 
végrehajtásáról szóló 6/2021.(II.18.) rendelet 13. mellékletének 5. Viziközmű 
szolgáltatás 5.4 „Víziközművek műszaki ellenőri feladatai 2017.” elnevezésű 
sorról 5.000.000 Ft átcsoportosítása útján biztosítja. 

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

sort érintő 14.855.000 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 9.655.000 Ft, 
13. mellékletének 5. Viziközmű szolgáltatás 5.6 „Víziközművek műszaki ellenőri 
feladatai 2018.” elnevezésű sorról 5.200.000 Ft átcsoportosítása útján 
biztosítja. 

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

érintő 3.453.237 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló 6/2021.(II.18.) rendelet 12. mellékletének 2. Városüzemeltetés  2.3 
„Dózsa Gy. út körforgalom jobbra forgalmi sáv tanulmány terv” elnevezésű 
sorról 3.453.237 Ft átcsoportosítása útján biztosítja.  

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

hogy az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2-4. pontokban foglaltaknak 
megfelelően a 2021. évi költségvetési rendelet következő módosítása során 
vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos teendőket végezze el. 
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Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
      a jegyző 
    - a költségvetés módosításban való közreműködésért: 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő 
                módosításának időpontja 

 
6.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert, hogy a határozat 1.sz. mellékletét képező DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2021. április-
december hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 5. sz. módosítását 
aláírja. 

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

 
7.)  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.november 30. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az új szálloda létesítéséről hozott 705/2021. 
(VI.24.) határozat újbóli módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 
10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), 
távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
964/2021. (XI.18.) határozata 

az új szálloda létesítéséről hozott 705/2021. (VI.24.) határozat újbóli 
módosításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 743/2021 (VII.15) 

határozattal módosított 705/2021. (VI.24) határozata 2. pontjának alábbi 
szövegrészét : 

 
„Dunaújváros MJV 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2021 (II.18.) rendelet 12. melléklet 22.2.1 TOP Programok /TOP 6.1.4-3 
"Aquantis látogatóközpont kivitelezése" soron (20.317.120 Ft) és a 12. melléklet 
/22.3.1 „MVP Szálloda tervezés” előirányzat soron (62.232.880 Ft).” 
 
az alábbi szövegrészre módosítja: 
 
„Dunaújváros MJV 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2021 (II.18.) rendelet 12. melléklet 22.2.1 TOP Programok /TOP 6.1.4-3 
"Aquantis látogatóközpont kivitelezése" soron (31.629.120 Ft) és a 12. melléklet 
/22.3.1 „MVP Szálloda tervezés” előirányzat soron (50.920.880 Ft).” 

 
2.) Jelen határozat 1. pontjában rögzített módosítás a Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló 6/2021 (II.18.) rendelet 22.2.1 TOP Programok /TOP 6.1.4-3 "Aquantis 
látogatóközpont kivitelezése és a  22.3.1 „MVP Szálloda tervezés” sorokon 
biztosított. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

a főépítészi és  pályázati osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2021.12.02.  
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a műszaki üzemeltetési szerződés módosításáról 
az Október 23. téren lévő játszótér és sportpálya vonatkozásában című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. 
Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
965/2021. (XI.18.) határozata 

műszaki üzemeltetési szerződés módosításáról az Október 23. téren lévő 
játszótér és sportpálya vonatkozásában 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy a KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-0001 „A Városháza és környezetének 
funkcióbővítő revitalizációja” c. projekt keretében megvalósult többfunkciós 
játszótér és sportpálya üzemeltetési feladatait a műszaki üzemeltetési 
szerződés alapján továbbra is a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lássa el.   

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a KDOP-

3.1.1/D1-12-k-2012-0001 „A Városháza és környezetének funkcióbővítő 
revitalizációja” c. projekt keretében megvalósult többfunkciós játszótér és 
sportpálya üzemeltetési szerződésének egységes szerkezetbe foglalt 8. sz. 
módosító szerződés tervezetét elfogadja, és hozzájárul a szerződésmódosítás 
megkötéséhez. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy a 2. pontban megnevezett egységes szerkezetbe foglalt 8. sz. módosító 
üzemeltetési szerződés a 2022. évre vonatkozó előrevetített éves üzemeltetési 
díjat 21.197.403,- Ft-ban, azaz huszonegymillió-százkilencvenhétezer-
négyszázhárom forintban (alanyi adómentes összeg) határozza meg, mely 
költség fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésében biztosítja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére. 

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

hogy a 3. pontban megnevezett költséget a 2022. évi költségvetés tervezésekor 
vegye figyelembe. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy a 2. pontban megnevezett szerződés értelmében a szerződés 
tárgyévében Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata egyeztetést 
kezdeményezzen a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal a tárgyévet követő év 
előrevetített éves díjának meghatározására, majd azt követően a szerződés 
szükség szerinti módosítását terjessze a Közgyűlés elé.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

              a polgármester  
    - a költségvetés tervezéséért: 

                    a jegyző 
    - a költségvetés tervezésének előkészítésében való 
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      közreműködésért, 
      és a kötelezettség nyilvántartásba vételéért: 

                    a gazdasági főosztály költségvetési és pénzügyi osztályának 
                    vezetője 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője  
                    a főépítészi és pályázati osztály vezetője 

    - a határozatban, előkészítésében való közreműködésért:  
                    a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
                    a gazdasági főosztály költségvetési és pénzügyi osztályának 
                    vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. november 30. 
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2021. december 31. 
                - a kötelezettségvállalás teljesítésére: a 2022. évi költségvetési 
                  rendelet tervezésének időpontja 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a környezeti vizsgálat készítésével kapcsolatos 
döntés meghozataláról a Kisapostagtól átkerült terület rendezési terv módosításával 
kapcsolatban című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
966/2021. (XI.18.) határozata 

környezeti vizsgálat készítésével kapcsolatos döntés meghozataláról  
a Kisapostagtól átkerült terület rendezési terv módosításával kapcsolatban 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik, hogy 

a Kisapostagtól átkerült területek (3966, 3967, 3968, 3969, 3970 hrsz.-ú 
ingatlanok) településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban az 
„egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005.(I.11.) 
Kormányrendelet (továbbiakban Kr.) 1.§ (3) bekezdése és 3.§-a alapján a 
környezeti vizsgálat elvégzését – a Kr. 3. melléklete szerinti államigazgatási 
szervek véleményét kikérve- nem tartja indokoltnak. 
A véleményezésben részt vevők az alábbi táblázat szerint adták meg 
véleményüket. 
 
Véleményt vagy tájékoztatást adott: 

 

 véleményező államigazgatási szerv vélemény 

1. Fejér Megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítész 

nem tartja 
szükségesnek 

2. Fejér Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály, 
Engedélyezési és Szakhatósági Osztály 

nem tartja 
szükségesnek 

3. Fejér Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

nem tartja 
szükségesnek 

4. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság nem tartja 
szükségesnek 

5. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

nem válaszolt 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármester, hogy a városi főépítész közreműködésével az 1. pont alatti 
döntésről és indokairól tájékoztassa a környezetvédelméért felelős 
közigazgatási szerveket és a nyilvánosságot.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 

                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
      a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: 2021. december 15.  
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Mezei Zsolt polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapítottaal, hogy a közgyűlés a Felső Duna-parthoz kapcsolódó lépcsők és a 
Weiner Tibor körútról az Aranyvölgyi útra vezető lépcső elnevezéséről című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. 
Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
967/2021. (XI.18.) határozata 

a Felső Duna-parthoz kapcsolódó lépcsők és a Weiner Tibor körútról az 
Aranyvölgyi útra vezető lépcső elnevezéséről 

 
1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyolc Duna-

parthoz kapcsolódó lépcső és a Weiner Tibor körútról az Aranyvölgyi útra 
vezető lépcső - az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő – 
elnevezéséhez hozzájárul. 
Az elnevezések az ingatlan-nyilvántartásba nem kerülnek bejegyzésre. 

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

hogy a közterületek elnevezésével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                  a jegyző 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a Főépítészi és Pályázati Osztály vezetője 
                  a Városüzemeltetési Osztály vezetője 

        Határidő: 2021. december 31. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú kivett lőtér 
megnevezésű ingatlan bérbeadására kiírt pályázat értékelése tárgyban című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó 
Péter, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 4 fő (Cserna 
Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
968/2021. (XI.18.) határozata 

a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú. Kivett lőtér megnevezésű ingatlan bérbeadására 
kiírt pályázat értékelése tárgyban 

 
1.  A dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, kivett lőtér megnevezésű, 9467 m2 nagyságú 

ingatlan bérbeadására kiírt nyilvános pályázatra az alábbi pályázatok érkeztek 
be:  

 

Pályázó neve Bérleti díj Pályázat 
postára 

adásának  
időpontja 

Pályázat 
minősítése 

Dunaújvárosi Lövész 
Sportegyesület (2400 

Dunaújváros, Lőtér u. 1.) 
Alfa Lövész Klub 

Sportegyesület (2400 
Dunaújváros, Dózsa Gy. út 7. 

fsz. 1.) 
konzorciumi együttműködés 

keretében 

1.000.000,- Ft/év 2021-10-20 érvényes 

NKI Invest Szolgáltató Kft. 
(2425 Nagykarácsony, Jókai u. 

24.) 

1.300.000,- Ft/év 2021-10-20 érvényes 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő, dunaújvárosi 717 
hrsz.-ú, kivett lőtér megnevezésű, 9467 m2 nagyságú ingatlan bérbeadására kiírt 
nyilvános pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a pályázat 
nyertesének az NKI Invest Szolgáltató Kft.-t (2425 Nagykarácsony, Jókai u. 24.) 
jelöli meg. A bérleti jogviszony 2022. január 15-től kezdődően 5 év határozott 
időre szól, a bérleti díj bruttó 1.300.000,- Ft/év, mely bérleti díjat bérlő évente két 
részletben, naptári félévenként utólag köteles megfizetni. 

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

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 2020. április 30-án kötött 

vagyonkezelési szerződést közös megegyezéssel megszünteti, egyben utasítja a 

társaság vezérigazgatóját jelen határozat 1. számú mellékletét képező 
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vagyonkezelési szerződést közös megegyezéssel megszüntető megállapodás 
aláírására. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert jelen határozat 2. pontjában megjelölt nyertessel kötendő, a 
határozat 2. számú mellékletét képező bérleti szerződés (aláírást megelőzően a 
pályázat nyertesével történő egyeztetés alapján módosulhat, a szerződés 
lényeges tartalmi elemei megtartása mellett), valamint a határozat 1. számú 
mellékletét képező vagyonkezelést megszüntető megállapodás 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 határozat előkészítő osztályra érkezésétől 
                  számított 8 napon belül  

               - a bérleti szerződés és a megállapodás vagyonkezelési szerződés 
                          megszüntetéséről aláírására: a határoztat közlését követő  
                          30 napon belül 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 144/1/D/12 és 69/2/G/13 helyrajzi 
számon nyilvántartott, lakás megnevezésű ingatlanok elidegenítésről 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), ellene szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, 
Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

969/2021. (XI.18.) határozata 

a dunaújvárosi 144/1/D/12 és 69/2/G/13 helyrajzi számon nyilvántartott, lakás 
megnevezésű ingatlanok elidegenítésről 

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes szabályairól szóló 11/2021. 
(IV.22.) önkormányzati rendelete 10.§ (1) bekezdése alapján elidegenítésre 
kijelöli az alábbi két ingatlant: 
- dunaújvárosi 144/1/D/12 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Kossuth L. 
u. 2/B 4/1. szám alatt található, lakás megnevezésű ingatlan; 
- dunaújvárosi 69/2/G/13 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Erkel kert 
7.3/1 szám alatt található, lakás megnevezésű ingatlan. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy nyilvános pályázati úton értékesíti az alábbi ingatlanokat: 
- dunaújvárosi 144/1/D/12 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Kossuth L. 
u. 2/B 4/1. szám alatt található, 32 m2 nagyságú, 1 szobás lakást a 
hozzátartozó pincerekesszel, valamint a közösségben maradó vagyonrészekből 
erre eső 128/13812 eszmei hányadrésszel, kikiáltási ár 9.000.000,-Ft; 
- dunaújvárosi 69/2/G/13 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Erkel kert 
7.3/1 szám alatt található, 51 m2 nagyságú, 2 szobás lakás, a hozzátartozó 
pincerekesszel, valamint a közösségben maradó vagyonrészekből erre eső 
204/77.924 eszmei hányadrésszel, kikiáltási ár 15.000.000,-Ft. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése annak 

ismeretében, hogy jelen határozat 1. pontjában hivatkozott ingatlanok 
vonatkozásában kizárólag a Magyar Államot illeti meg elővásárlási jog, úgy 
határoz, hogy a Kossuth L. u. 2/B 4/1. szám alatti ingatlan vonatkozásában a 
dunaújvárosi 144/1/D/13 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Kossuth L. 
u. 2/B 4/2. szám alatti ingatlan tulajdonosát a Magyar Államot követő 
elővásárlási jog illeti meg. 

 
4.  A pályázati felhívásokban szerepelnie kell az alábbi kitételeknek: 

- a Magyar Államot, valamint a Kossuth L. u. 2/B 4/1. szám alatti ingatlan 
vonatkozásában a dunaújvárosi 144/1/D/13 hrsz.-ú hrsz.-ú ingatlan tulajdonosát 
az ingatlanra elővásárlási jog illeti meg, így a nyertes ajánlattevővel megkötött 
adásvételi szerződés azt követő napon lép hatályba, hogy az ingatlanra 
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elővásárlásra jogosult lemond elővásárlási jogáról, vagy a nyilatkozattételi 
határidő lejár; 
- a nyertes pályázó a vételárat egy összegben, a szerződés megkötésekor 
köteles megfizetni; 
- a vételáron felül a nyertes pályázót terhelik a forgalmi értékbecslés költsége, 
valamint a nyertes pályázó által megbízott jogi képviselő megbízási díja az 
adásvételi szerződéstervezet előkészítését illetően. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja jelen 

határozat 1. és 2. számú mellékleteit 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 kiírások megjelentetésére: 2021. november 30. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon 
nyilvántartott, belterületen az Északi ipari parkban található terület hasznosításáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér 
Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
970/2021. (XI.18.) határozata 

a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az Északi 
ipari parkban található terület hasznosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 tulajdonában lévő, 
Dunaújváros belterület 2976/52 hrsz. alatt felvett, belterületen található, 3992 
m2 nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant bruttó 
37.084.000,- Ft, azaz harminchétmillió-nyolcvannégyezer forint kikiáltási áron 
(nettó 29.200.000,- Ft + 7.884.000,- Ft ÁFA), nyilvános pályázat útján kívánja 
értékesíteni, azzal, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga van. A vételáron 
felül a nyertes pályázót terheli a forgalmi értékbecslés költsége. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármester a jelen határozat mellékletét képező pályázati kiírás 
megjelentetésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
         a polgármester    
              - a végrehajtásában való közreműködésért:  
         a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: a pályázati kiírás megjelentetésére: 2021. december 15. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármester a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
         a polgármester    
              - a végrehajtásában való közreműködésért:  
         a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: 2021. november 30. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 2976/55 helyrajzi számon 
nyilvántartott, belterületen az Északi ipari parkban található terület hasznosításáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér 
Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
971/2021. (XI.18.) határozata 

a dunaújvárosi 2976/55 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az Északi 
ipari parkban található terület hasznosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 tulajdonában lévő, 
Dunaújváros belterület 2976/55 hrsz. alatt felvett, belterületen található, 3961 
m2 nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant bruttó 
35.941.000,- Ft, azaz harmincötmmillió-kilencszáznegyvenegyezer forint 
kikiáltási áron (nettó 28.300.000,- Ft + 7.641.000,- Ft ÁFA), nyilvános pályázat 
útján kívánja értékesíteni, azzal, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga van. 
A vételáron felül a nyertes pályázót terheli a forgalmi értékbecslés költsége. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármester a jelen határozat mellékletét képező pályázati kiírás 
megjelentetésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
         a polgármester    
              - a végrehajtásában való közreműködésért:  
         a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:  a pályázati kiírás megjelentetésére: 2021. december 15. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármester a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
         a polgármester    
              - a végrehajtásában való közreműködésért:  
         a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: 2021. november 30. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 2976/56 helyrajzi számon 
nyilvántartott, belterületen az Északi ipari parkban található terület hasznosításáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér 
Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
972/2021. (XI.18.) határozata 

a dunaújvárosi 2976/56 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az Északi 
ipari parkban található terület hasznosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 tulajdonában lévő, 
Dunaújváros belterület 2976/56 hrsz. alatt felvett, belterületen található, 2007 
m2 nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant bruttó 
18.669.000,- Ft, azaz tizennyolcmillió-hatszázhatvankilencezer forint kikiáltási 
áron (nettó 14.700.000,- Ft + 3.969.000,- Ft ÁFA), nyilvános pályázat útján 
kívánja értékesíteni, azzal, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga van. A 
vételáron felül a nyertes pályázót terheli a forgalmi értékbecslés költsége. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármester a jelen határozat mellékletét képező pályázati kiírás 
megjelentetésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
         a polgármester    
              - a végrehajtásában való közreműködésért:  
         a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:  a pályázati kiírás megjelentetésére: 2021. december 15. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármester a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
         a polgármester    
              - a végrehajtásában való közreműködésért:  
         a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: 2021. november 30. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 2976/57 helyrajzi számon 
nyilvántartott, belterületen az Északi ipari parkban található terület hasznosításáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér 
Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
973/2021. (XI.18.) határozata 

a dunaújvárosi 2976/57 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az Északi 
ipari parkban található terület hasznosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 tulajdonában lévő, 
Dunaújváros belterület 2976/57 hrsz. alatt felvett, belterületen található, 1600 
m2 nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant bruttó 
14.859.000,- Ft, azaz tizennégymillió-nyolcszázötvenkilencezer forint kikiáltási 
áron (nettó 11.700.000,- Ft + 3.159.000,- Ft ÁFA), nyilvános pályázat útján 
kívánja értékesíteni, azzal, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga van. A 
vételáron felül a nyertes pályázót terheli a forgalmi értékbecslés költsége. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármester a jelen határozat mellékletét képező pályázati kiírás 
megjelentetésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
         a polgármester    
              - a végrehajtásában való közreműködésért:  
         a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:  a pályázati kiírás megjelentetésére: 2021. december 15. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármester a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
         a polgármester    
              - a végrehajtásában való közreműködésért:  
         a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: 2021. november 30. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés köztemetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó 
pályázat nyertesének kiválasztásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 
10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), 
távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
974/2021. (XI. 18.) számú határozata 

köztemetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó pályázat nyertesének 
kiválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése köztemetési 

szolgáltatás nyújtására az alábbi, legalacsonyabb összegű ajánlatot adó 
vállalkozót kéri fel:  
  
Vállalkozó neve:  BOROSTYÁN Tóth Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: Dunaújváros, Rákóczi Ferenc utca 45. 

 
2. A beszerzés nettó becsült értéke: 11.000.000 Ft, melynek fedezete DMJV 

Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében a köztemetés kiadásai 
előirányzat soron betervezésre kerül.  
 
Felelős:  - a költségvetés tervezéséért 

jegyző 
- a költségvetés tervezésében való közreműködésért 

Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő:  2022. évi költségvetés tervezése 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a szolgáltatási szerződés megkötésére. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
polgármester 

 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért  
Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály vezetője 

Határidő:  2021. december 15. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 878/2021. (X. 21.) számú határozatának módosításáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. 
Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
975/2021. (XI.18.) számú határozata 

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
878/2021. (X. 21.) számú határozatának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 878/2021. (X. 

21.) határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: „1. Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
bérlőkijelölési jogról megállapodást kössön a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt. képviselőjével a 87/16/B/17 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 
Dunaújváros, Batsányi út 15/b 1. 2. szám alatt található, a Szent Pantaleon 
Kórház – Rendelőintézet képviselőjével a 482/A/20 helyrajzi számon 
nyilvántartott, természetben a Dunaújváros, Bóna István utca 2. 4. 2. szám alatt 
található, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza képviselőjével a 
537/4/A/11 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Dunaújváros, Erdő 
sor 41. 3. 3. szám alatt található, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság képviselőjével a 10/6/B/1 helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben a Dunaújváros, Esze Tamás utca 10. fszt. 1. szám alatt található, 
a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum képviselőjével a 27/3/E/11 helyrajzi 
számon nyilvántartott, természetben a Dunaújváros, Munkácsy Mihály utca 2. 3. 
3. szám alatt található önkormányzati ingatlanokra, határozott, 5 éves 
időtartamra.” 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére. 
 

Felelős: – a határozat végrehajtásáért: 
       polgármester 

    – a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály vezetője 

Határidő:  2021. november 30. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Útkeresés Segítő Szolgálatnak önkormányzati 
tulajdonú szakember lakás bérlőkijelölés jog biztosításáról című határozati javaslatot 
– mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó 
Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely 
Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
976/2021. (XI.18.) számú határozata 

az Útkeresés Segítő Szolgálatnak önkormányzati tulajdonú szakember lakás 
bérlőkijelölés jog biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a bérlőkijelölési jogról megállapodást kössön az Útkeresés 
Segítő Szolgálat képviselőjével a 87/16/A/6 helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben a Dunaújváros, Batsányi út 15/a 1. 3. szám alatt található 
önkormányzati ingatlanra, határozott, 5 éves időtartamra. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat 1. számú mellékletét képező megállapodást 
aláírja és megküldje az Útkeresés Segítő Szolgálat részére.  

 
Felelős: – a határozat végrehajtásáért: 

       polgármester 
 

Felelős: – a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály vezetője 
 
Határidő: – a határozat közlésére: 2021. november 25. 

      – megállapodás aláírására: 2021. november 30. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.-
vel a Virtuális Erőmű Program működtetőjével megállapodás megkötéséről című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. 
Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
977/2021. (XI.18.) határozata 

a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.-vel a Virtuális Erőmű 
Program működtetőjével megállapodás megkötéséről 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a 

Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.-vel a Virtuális Erőmű Program 
működtetőjével védjegy- és logóhasználati jogosultságokról és 
kötelezettségekről, valamint a létrejött energia-megtakarítások és megújuló 
termelések szén-dioxid (CO2) eredményeinek kezeléséről szóló megállapodást. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert az 1.) pontban elfogadott megállapodás aláírására, és az 
összesen bruttó 173 328 Ft egyszeri eljárási díj Magyar Innováció és 
Hatékonyság Nonprofit Kft. részére történő átutalására, mely összeg a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2021. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) számú 
önkormányzati rendelete, 7. melléklet, 7. környezetvédelem és 
hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában rendelkezésre áll. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában és előkészítésében való 
                   közreműködésért: 
        a Hatósági Főosztály Környezetvédelmi Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. november 30. 

      - a határozat végrehajtására: 2021. december 10. 
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt 

a határozat 2.) pontjában szereplő összegről szóló kötelezettségvállalás 
pénzügyi nyilvántartásba vételére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a jegyző 
    - a határozat végrehajtásában és előkészítésében való 
      közreműködésért: 
      a Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére:  

      2021. december 15. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Belső Ellenőrzési Osztály 2022-2025. évre szóló 
stratégiai belső ellenőrzési tervének, valamint a 2022. évi éves belső ellenőrzési 
tervnek a jóváhagyására című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
978/2021. (XI.18.) határozata 

a Belső Ellenőrzési Osztály 2022-2025. évre szóló stratégiai belső ellenőrzési 
tervének, valamint a 2022. évi éves belső ellenőrzési tervnek a jóváhagyására 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a határozati 

javaslat 1. számú mellékletét képező 2022-2025. évekre szóló stratégiai 
ellenőrzési tervet jóváhagyja. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a polgármesteri 
hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok 2022. évi belső ellenőrzési tervét a 
határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal, az önkormányzat irányítása 
alatt lévő intézmények 2022. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 3. számú 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 
intézményvezetők által jóváhagyott intézményi stratégiai és belső ellenőrzési 
tervet (a határozat 4. számú melléklete) tudomásul veszi. 

 
           Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                             a jegyző 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a belső ellenőrzési osztály vezetője 
           Határidő: - stratégiai ellenőrzési terv: 2025. december 31. 
         - éves belső ellenőrzési terv: 2022. december 31.  
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a közétkeztetési szolgáltatói áremelés 
elfogadásáról, valamint a köznevelés intézményekben biztosított intézményi 
gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet 
módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
979/2021. (XI.18.) határozata 

közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadásáról, valamint a köznevelés 
intézményekben biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 

12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a köznevelési 

intézményekben (óvoda, általános iskola és középiskola), valamint az 
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézményben a 2022.  január 1-jétől alkalmazandó szolgáltatási díjat 
(nyersanyagköltség és rezsiköltséget)  az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Intézmény nyersanyagköltség 
Ft/nap/adag 

Rezsi 
Ft/nap/adag 

Vállalkozói díj 
Ft/nap/adag 

Óvoda 
- tízórai 
- ebéd 
- uzsonna 

472 + áfa 
94 + áfa 

284 + áfa 
94  + áfa 

604 + áfa 
121 + áfa 
362 + áfa 
121 + áfa 

1076 + ÁFA 
215 + áfa 
646 + áfa 
215 + áfa 

Általános iskolai 
napközi otthon 
- tízórai 
- ebéd 
- uzsonna 

586 + áfa 
 

95+ áfa 
398 + áfa 
94 + áfa 

597 + áfa 
 

135 + áfa 
325 + áfa 
136 + áfa 

1183 + áfa 
 

230 +áfa 
723 +áfa 
230 +áfa 

Általános iskolai ebéd 398 + áfa 325 + áfa 723 +áfa 

Középiskolai ebéd 423 + áfa 394 + áfa 817 + áfa 

Középiskolai 
kollégium 

1. reggeli 
2. ebéd 
3. vacsora 

977 + áfa 
223 + áfa 
423 + áfa 
330 + áfa 

1045 + áfa 
291 + áfa 
394+ áfa 
362 + áfa 

2022 +áfa 
514 +áfa 
817 +áfa 
692 +áfa 

ESZI 764 + áfa 458 + áfa 1222 +áfa 

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

hogy az 1.) pontban foglalt döntést az önkormányzat 2022. évi költségvetési 
rendeletének tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

  a polgármester 
 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
   a humán szolgáltatási főosztály intézményigazgatási osztálya 
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 - a költségvetés módosításáért: 
  a jegyző 

 - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
  közreműködésért: 

   a gazdasági főosztály költségvetési és pénzügyi osztálya 
  a humán szolgáltatási főosztály intézményigazgatási osztálya 

Határidő:   2022. évi költségvetési rendelet tervezése 
 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy a  Dunaújvárosi Óvoda, a Dunaújvárosi Gazdasági 
Ellátó Szervezet, illetve az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai intézmények vezetőit tájékoztassa a közgyűlés 
határozatáról. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester 

        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a humán szolgáltatási főosztály intézményigazgatási osztálya 

Határidő: 2021. november 26. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, 
Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – megalkotta a köznevelési 
intézményekben biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 
12/2021. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2021. önkormányzati 
rendeletet. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval kötött 
ellátási szerződések módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 9 
fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. 
Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
980/2021. (XI.18.) határozata 

a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval kötött ellátási szerződések 
módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval (4028 Debrecen, Simonyi út 14.) 
DMJV Önkormányzata szenvedélybetegek részére nyújtott nappali ellátás 
szociális szolgáltatás működtetésére 2021. szeptember 30-án megkötött ellátási 
szerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
„1. A Szerződő felek Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 980/2021. (XI.18.) határozata alapján az 1. pontban hivatkozott 
Szerződés 1. pontjában közös megegyezéssel a „határozatlan időtartamra” 
szövegrészt  „a szerződés hatályba lépését követő 15 évre” szövegrészre 
módosítják.” 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 
hogy a Baptista Szeretet Tevékeny Misszióval (4028 Debrecen, Simonyi út 14.) 
DMJV Önkormányzata pszichiátriai betegek részére nyújtott nappali ellátás 
szociális szolgáltatás működtetésére 2021. szeptember 30-án megkötött ellátási 
szerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
„1. A Szerződő felek Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 980/2021. (XI.18.) határozata alapján az 1. pontban hivatkozott 
Szerződés 1. pontjában közös megegyezéssel a „határozatlan időtartamra” 
szövegrészt  „a szerződés hatályba lépését követő 15 évre” szövegrészre 
módosítják.” 

 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-t, hogy a szenvedélybetegek és a pszichiátriai 
betegek részére nyújtott ellátás biztosítása érdekében a Baptista Tevékeny 
Szeretet Misszióval a 2400 Dunaújváros, Bercsényi Miklós utca 2. szám alatti 
ingatlanra a bérleti szerződést 15 évre kösse meg, és rögzítse a szerződésbe a 
6 hónapos felmondási időt, valamint csereingatlan biztosítása nélküli 
felmondást. 

 

Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 
       a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 

Határidő:  a Közgyűlés döntését követően haladéktalanul 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, a határozat 1. és 2. számú mellékletét képező ellátási 
szerződések módosításai aláírására. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
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Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló 
határozatot megküldje a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió részére. 

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

Határidő: 2021. november 30. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottságában történő 
személycseréről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
981/2021. (XI.18.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális, 
Egészségügyi és Lakhatási Bizottságában történő személycseréről 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális, 

egészségügyi és lakhatási bizottságból Kleinné Németh Judit nem képviselő 
bizottsági tagot 2021. november 18. napjával visszahívja és 2021. november 
19. napjától Nagy Zoltánt a bizottság nem képviselő tagjának megválasztja. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert, hogy a bizottság nem képviselő tagjának megválasztott 
személytől az előírt esküt vegye ki. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                az aljegyző 
 Határidő: 2021. november 18. 

 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhívja a 

bizottság nem képviselő tagjának megválasztott Nagy Zoltán figyelmét, hogy 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 2021. november 18. napjáig köteles 
eleget tenni, ellenkező esetben az  „egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. tv. 9. § (2) bekezdésében foglaltak 
alapján ezen megbízatása e törvény erejénél fogva megszűnik. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi osztály vezetője 
Határidő: 2021. november 18. 

 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhívja a 

tisztségéből visszahívott Kleinné Németh Judit nem képviselő bizottsági tag 
figyelmét, hogy „az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 
2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 2021. december 3. napjáig tegyen 
eleget. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi osztály vezetője 
Határidő: 2021. december 3. 

 
5.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhívja a 

bizottság nem képviselő tagjának megválasztott Nagy Zoltán figyelmét, hogy 
köteles bejelentkezni a megválasztásától számított 30 napon belül az adózás 
rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adatbázisba, és 
adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő 
hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba 
való felvételének megtörténtét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                Nagy Zoltán nem képviselő bizottsági tag 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                az aljegyző 
Határidő: 2022. január 31. 

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

hogy a visszahívott, illetve megválasztott nem képviselő bizottsági tag 
tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a 
bekövetkezett változásokat a Közgyűlés SZMSZ-ének 5. függelékében 
vezettesse át. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi osztály vezetője 
               az aljegyző 
Határidő: 2021. november 30. 

 
 


