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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2021. 
december 16-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános 
adatai:  
 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 42. 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, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

985/2021. (XII.16.) határozata 
a nyílt ülés meghívója szerinti 42. napirendi pont levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. december 16-
ai nyílt ülésének meghívó szerinti 42. napirendi pontját, mely „Javaslat Szepesi Attila 
képviselő úr képviselői indítványa alapján a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
alapító okiratának módosítására” levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Szepesi Attila képviselő úr képviselői 

indítványa alapján DMJV 100%-os tulajdonú gazdasági társaságainak és 100%-os 
leányvállalatainak  alapító okiratának 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, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
986/2021. (XII.16.) határozata 

a „Javaslat Szepesi Attila képviselő úr képviselői indítványa alapján DMJV 

100%-os tulajdonú gazdasági társaságainak és 100%-os leányvállalatainak  
alapító okiratának módosítására ” című előterjesztés sürgősségi indítványként 

történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. december 16-ai 

nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat Szepesi Attila képviselő úr 

képviselői indítványa alapján DMJV 100%-os tulajdonú gazdasági társaságainak és 
100%-os leányvállalatainak  alapító okiratának módosítására” című előterjesztést a 
közgyűlés nyílt ülés 46. 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 DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
folyószámla-hiteléhez önkormányzati garancia biztostására” 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, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
987/2021. (XII.16.) határozata 

a „Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hiteléhez 
önkormányzati garancia biztostására” című előterjesztés sürgősségi 

indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. december 16-ai 
nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt. folyószámla-hiteléhez önkormányzati garancia biztostására” című előterjesztést a 
közgyűlés nyílt ülés 47. 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 DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
igazgatósági tagjainak megválasztására” 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, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
988/2021. (XII.16.) határozata 

a „Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjainak 
megválasztására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 

tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. december 16-ai 
nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt. igazgatósági tagjainak megválasztására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt 
ülés 48. napirendjeként felvette. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 

munkavállalójával, dr. Huszti Zsolttal  munkaszerződésének megkötésére” 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, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
989/2021. (XII.16.) határozata 

a „Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. munkavállalójával, dr. Huszti Zsolttal  

munkaszerződésének megkötésére” című előterjesztés sürgősségi 
indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. december 16-ai 

nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 

munkavállalójával, dr. Huszti Zsolttal  munkaszerződésének megkötésére” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 49. 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 Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület 
részére 45.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítására” 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, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
990/2021. (XII.16.) határozata 

a „Javaslat a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület részére 45.000.000,- Ft vissza 
nem térítendő támogatás biztosítására” című előterjesztés sürgősségi 

indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. december 16-ai 
nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület 
részére 45.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítására” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 50. 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 Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit 
Kft.-vel megbízási  szerződés  megkötésére” 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, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

991/2021. (XII.16.) határozata 
a „Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel megbízási  szerződés 

 megkötésére” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 
tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. december 16-ai 
nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai 
Nonprofit Kft.-vel megbízási szerződés  megkötésére” című előterjesztést a 
közgyűlés nyílt ülés 51. napirendjeként felvette. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
992/2021. (XII.16.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. december 16-
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 az 
építményadóról szóló 37/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelete hatályba nem 
lépéséről szóló rendelet megalkotására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

iparűzési adóról szóló 38/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelete hatályba nem 
lépéséről szóló rendelet megalkotására 

 
5.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 

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

 
6.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének és 

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
7.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése avar és 

kerti hulladék égetés szabályairól szóló 33/2021. (X.22.) önkormányzati 
rendeletének módosítására 

 
8.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

761/2021.(VII.15.), 762/2021.(VII.15.), 763/2021.(VII.15.), és 764/2021. (VII.15.) 
határozatainak visszavonására 

 
9.  Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben 
 foglalkoztatottak 2022. évi béren kívüli  juttatása fedezetének biztosítására 
 
10.  Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény szakmai létszámának 

emelésére 
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11.  Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda együttműködési megállapodásának 
jóváhagyására, mesterprogram végrehajtásának támogatására 

 
12.  Javaslat Dunaföldvár Város Önkormányzata és az Egészségmegőrzési 

Központ által kötendő feladat-ellátási megállapodás jóváhagyására 
 

13.  Javaslat az Egészségmegőrzési Központ magasabb vezetői és vezetői 
megbízások köréhez kapcsolódó juttatások mértékének meghatározására 

 
14. Javaslat a Kereskedelmi és Iparkamarával kötött támogatási szerződés 

módosítására 
 
15.  Javaslat a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Vitapent 2010 Kft-vel  

kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
 
16.  Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a BONNE HOMME Kft-

vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
 
17.  Javaslat a Dr. Fenyvesi Béla orvossal kötött megbízási szerződés módosítására 
 
18.  Javaslat a 7. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében Dr. Gátszegi Tamás 

István fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
 
19.  Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére emléktábla 

adományozására 
  
20.  Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérleti szerződés, 

valamint a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére biztosított bérlőkijelölési 
jogról szóló szerződés módosítására 
 

21.  Javaslat az új szálloda létesítésével kapcsolatban, kiviteli tervezési feladatok 
ellátására irányuló szerződés 1. sz. módosításáról 
 

22. Javaslat az Orosz katonai temetkezési hely áthelyezésével kapcsolatos 
döntések meghozatalára 

 
23.  Javaslat az MVP keretében megvalósuló „Szalki-sziget rekreációs célú 
 fejlesztése”projekttel kapcsolatos  kivitelezési szerződés 5. sz. módosítására 

 
24.  Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 Aquantis Látogatóközpont 

kialakítása és az MVP- Szálloda és Rendezvényközpont létesítése projektek 
vonatkozásában illeszkedés vizsgálat készítése tárgyban szerződés 
megkötésére 

  
25.  Javaslat 679. és 773. helyrajzi számú közterület Dózsa György út-nak történő 

elnevezésére 
 

26.  Javaslat 3688/28 helyrejzi számú közterület Almavirág utcának történő 
elnevezésére 
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27.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 
vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2022. január-március hónap – 
megkötésére 

 
28.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához 

szükséges konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés 
megkötésére a DUNANETT  Nonprofit Kft.-vel 2022. évre 

 
29.  Javaslat közterületi hulladékgyűjtő edények és kosarak ürítésére vonatkozó 

vállalkozási keretszerződés megkötésére 2022. évre 
 
30.  Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft.-vel megkötött Szolgáltatási keretszerződés 1. 

számú módosítására 
  
31.  Javaslat DMJV közigazgatási területén közvilágítás rekonstrukció tervezési 

szerződés megkötésére 
 

32. Javaslat a Váci Mihály u. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség 
(Adománykuckó)  villamos hálózatának felújításáról  

 
33.  Javaslat a DVG Zrt. üzemeltetésében levő, dunaújvárosi Tornacsarnok 

klímarendszerének működéséhez szükséges villamos hálózat kiépítésének 
biztosítására 

  
34.  Javaslat a Pipacs utca Magyar út – Akácos utca közötti szakaszának 

tervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről 
 
35.  Javaslat „Dunaújváros közigazgatási területén köztisztasági feladatok ellátása 

és nyilvános illemhely üzemeltetése” tárgyban közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 

 
36.  Javaslat DHHF Nonprofit Kft.-vel kötött Üzemeltetési Szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 
37.  Javaslat a Szelidi tavi önkormányzati tulajdonú üdülőépület tetőszigetelésének 

felújításáról 
 
38.  Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő megállapodásra a 

dunaújvárosi magas part védelmi rendszerének 2022. évi támogatás nyújtása 
kapcsán 

 
39.  Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 2022. évre vonatkozó 

megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések megkötésére 
 
40.  Javaslat a Volánbusz Zrt. részére fizetendő veszteségtérítés-kiegyenlítéssel 

kapcsolatos többletforrás biztosítására 
    

41. Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Református Szeretetszolgálat 
 részére  
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42. Javaslat a dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen, 
 természetben az Álmos  utca 8. szám alatt található, önkormányzati 
 tulajdonú terület hasznosítására 
 
43.  Javaslat a Mészáros Emese Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés 

módosítására 
 
44.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

108/2020.(II.13.) és 110/2020.(II.13.) határozatának, valamint Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármestere 384/2020.(V.06.) PM és 385/2020.(V.06.) 
PM módosító határozatának hatályon kívül helyezésére 

 
45.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. 

évi munkatervének elfogadására 
 
46.  Javaslat Szepesi Attila képviselő úr képviselői indítványa alapján DMJV   
 100%-os tulajdonú gazdasági társaságainak és 100%-os leányvállalatainak  
 alapító okiratának módosítására 
 
47.  Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hiteléhez 
 önkormányzati garancia biztostására 
 
48.  Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjainak 
 megválasztására 
 

49.  Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. munkavállalójával, dr. Huszti Zsolttal  
 munkaszerződésének megkötésére 
 
50.  Javaslat a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület részére 45.000.000,- Ft vissza 
 nem térítendő támogatás biztosítására 
 

51.  Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel megbízási szerződés 
 megkötésére 
 
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, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

993/2021. (XII.16.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. december 16-
ai nyílt ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó 
rendes ülése óta végzett munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Cserna 
Gábor, Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
994/2021. (XII.16.) 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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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
995/2021. (XII.16.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadta a lejárt 
határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – megalkotta az építményadóról 
szóló 37/2021. önkormányzati rendelete hatályba nem lépéséről szóló 40/2021. 
önkormányzati rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – megalkotta az iparűzési 
adóról szóló 38/2021. önkormányzati rendelete hatályba nem lépéséről szóló  
41/2021. önkormányzati rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – 
megalkotta a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 42/2021. önkormányzati rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – megalkotta a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 37/2017. önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 43/2021. önkormányzati rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – megalkotta az  avar és kerti 
hulladék égetés szabályairól a 33/2021. önkormányzati rendeletének módosításáról 
szóló 44/2021. önkormányzati rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 761/2021. (VII.15.), 762/2021. (VII.15.), 763/2021. (VII.15.), és 764/2021. 
(VII.15.) határozatainak visszavonása című határozati javaslatot – mellette szavazott 
12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
996/2021. (XII.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 761/2021. 
(VII.15.), 762/2021. (VII.15.), 763/2021. (VII.15.), és 764/2021. (VII.15.) 

határozatainak visszavonásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy visszavonja az éven túli fejlesztési hitel felvételről szóló 761/2021. 
(VII.15.), 762/2021. (VII.15.), 763/2021. (VII.15.), és 764/2021. (VII.15.) 
határozatait. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 
hogy küldje meg a döntésről szóló határozatot az OTP Bank Nyrt. részére. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                a jegyző 
              - a határozat közlésében való közreműködésért:  
                a gazdasági főosztályvezető 

 Határidő: 2021. december 23. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézményekben foglalkoztatottak 2022. évi béren kívüli juttatása fedezetének 
biztosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
997/2021. (XII. 16.) határozata 

az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2022. 
évi béren kívüli juttatása fedezetének biztosításáról 

 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 

béren kívüli juttatásban részesüljenek 2022. január 1-től 2022. december 31. 

napjáig. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat 

fenntartásában lévő intézmények részére az 1. pontban meghatározott béren 

kívüli juttatás és a munkáltatót terhelő jövedelemadó és szociális hozzájárulási 

adó 2022. évi fedezetét az engedélyezett létszámra vonatkozóan az alábbiak 

szerint biztosítja: 

Kiemelt kiadási előirányzat Eng. 

létszám 

fő 

Éves kiadás 2022. évben (Ft) 

személyi juttatás 

(10.000,- 

Ft/fő/hó 

munkáltatói 

adók 30,5 % 

kiadás 

összesen (Ft) 

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros   

 

123,45 14.814.000,- 4.518.270,- 19.332.270,- 

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi 

Szent Erzsébet Idősek Otthonai  

171,5 20.580.000,- 6.276.900,- 26.856.900,- 

Útkeresés Segítő Szolgálat  57,15 6.858.000,- 2.091.690,- 8.949.690,- 

Dunaújvárosi Óvoda  228,5 27.420.000,- 8.363.100,- 35.783.100,- 

Intercisa Múzeum  17 2.040.000,- 622.200,- 2.662.200,- 

Egészségmegőrzési Központ  36 4.320.000,- 1.317.000,- 5.637.600,- 

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza  35 4.200.000,- 1.281.000,- 5.481.000,- 
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Kiemelt kiadási előirányzat Eng. 

létszám 

fő 

Éves kiadás 2022. évben (Ft) 

személyi 

juttatás 

(10.000,- 

Ft/fő/hó 

munkáltatói 

adók 30,5 % 

kiadás 

összesen (Ft) 

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet  24 2.880.000,- 878.400,- 3.758.400,- 

József Attila Könyvtár  25 3.000.000,- 915.000,- 3.915.000,- 

Mindösszesen: 717.6   112.376.160,

- 

 

 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1-2. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének tervezése során vegye 
figyelembe, az intézmények költségvetését a 2. pontban meghatározott összeggel 
emelje meg.  

 
 Felelős:     - a költségvetés előkészítéséért: 

           a jegyző 
         - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
           a gazdasági főosztály költségvetési és pénzügyi osztálya vezetője 
 Határidő:    a 2022. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja 
 

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

határozatot küldje meg az önkormányzati intézmények vezetői részére. 

 Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester 

     -  határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
 a humán szolgáltatási főosztály intézményigazgatási osztálya 
 vezetője  
 Határidő:   a határozat közlésére 2021. december 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény szakmai 
létszámának emeléséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

998/2021. (XII.16.) határozata 
 az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény szakmai létszámának emeléséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat (2400 
Dunaújváros, Bartók Béla út 6/B.) 2022. január 1. napjától további 1,5 fő szociális 
asszisztenst alkalmazzon, így a Közgyűlés az Útkeresés Segítő Szolgálat 
engedélyezett szakmai létszámát 58,65 főben állapítja meg. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az 

Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetőjét és a Dunaújvárosi Gazdasági 
Ellátó Szervezet igazgatóját, hogy a 1. pontban foglalt döntést az intézmény 
2022. évi intézményi költségvetés tervezése során vegye figyelembe. 

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
            az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
     -  a végrehajtásban való közreműködésért: 

  a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
     Határidő: a 2022. január 31. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat 
intézményvezetője, valamint a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
igazgatója részére. 
 
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  

              a polgármester       
          -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

    a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
 Határidő:     a határozat közlésére: 2021. december 22. 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az Útkeresés 

Segítő Szolgálat intézményvezetőjét, hogy az 1. pontban hozott döntésnek 
megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait. 

 
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  

             az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője     
         -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                     a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
     Határidő:    2022. január 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Óvoda együttműködési 
megállapodásának jóváhagyásáról, mesterprogram végrehajtásának támogatásáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlésének 

 999/2021. (XII.16.) határozata 
 a Dunaújvárosi Óvoda együttműködési megállapodásának jóváhagyásáról, 

mesterprogram végrehajtásának támogatásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy 

a Dunaújvárosi Óvoda vezetője, Gyenes Józsefné az e határozat 1. számú 
mellékletét képező együttműködési megállapodást a Dunaújvárosi Labdarúgó 
Szövetséggel megkösse. 
 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában szereplő 
dokumentum aláírására. 

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

     Határidő: 2021. december 20. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Dunaföldvár Város Önkormányzata és az 
Egészségmegőrzési Központ által kötendő feladat-ellátási megállapodás 
jóváhagyásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
 1000/2021. (XII. 16.) határozata  

Dunaföldvár Város Önkormányzata és az Egészségmegőrzési Központ által 
kötendő feladat-ellátási megállapodás jóváhagyásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a fenntartásában 

működő Egészségmegőrzési Központ (2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.) és 
Dunaföldvár Város Önkormányzata által kötendő a határozat mellékletét képező 
feladat-ellátási megállapodás tervezetét jóváhagyja.  
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a  
polgármestert, hogy az 1. pont szerinti feladat-ellátási megállapodást 
jóváhagyólag írja alá.  

 
        Felelős:      - a határozat végrehajtásáért:  

                         a polgármester 
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
    Határidő:      2021. december 31. 
 

3.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére. 

 

   Felelős:      -  a határozat végrehajtásáért: 

     a polgármester 

 -  a végrehajtásban való közreműködésért:  

    a humán szolgáltatási főosztály vezetője 

    Határidő:     2021. december 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés az Egészségmegőrzési Központ magasabb vezetői és vezetői megbízások 
köréhez kapcsolódó juttatások mértékének meghatározásáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

(A szavazás után Lőrinczi Konrád képviselő jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, így 
kialakult a szavazás eredményeként: 12 igen szavazat, távol lévő 2 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
1001/2021. (XII.16.) határozata  

az Egészségmegőrzési Központ magasabb vezetői és vezetői megbízások köréhez 
kapcsolódó juttatások mértékének meghatározásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a fenntartásában 

működő Egészségmegőrzési Központ (2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.) magasabb 
vezetői és vezetői megbízások köréhez kapcsolódó juttatások mértékét az 
egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról 
szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 
2022. január 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg: 
-az intézményvezető vezetői juttatásának felső határa 0.- forint 
-az intézményvezető helyettesének vezetői juttatásának felső határa  
 bruttó  30.000.- forint 
-a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egységek vezetői, területi 
illetve - iskolavédőnő csoportvezetők vezetői juttatásának felső határa bruttó 20.000.- 
forint 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az 
 Egészségmegőrzési Központ vezetőjét és a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
 Szervezet igazgatóját, hogy az 1. pontban hozott döntésnek megfelelően az 
 intézmény 2022. évi költségvetése tervezése során a juttatás fedezetéről 
 továbbá a magasabb vezetői és vezetői megbízások köréhez kapcsolódó 
 juttatások munkaszerződésben való rögzítéséről gondoskodjon. 
     

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  
           az Egészségmegőrzési Központ vezetője   

      - a végrehajtásban való közreműködésért:  
        a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 

     Határidő:     2022. január 31. 
 

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

     Felelős:      - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 

      -  a végrehajtásban való közreműködésért:  
         a humán szolgáltatási főosztály vezetője 

     Határidő:       2021. december 31. 



27 

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Kereskedelmi és Iparkamarával kötött támogatási 
szerződés módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Mezei Zsolt, Dr. Székely Károly), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után dr. Székely Károly képviselő jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, 
így kialakult a szavazás eredményeként: 11 igen szavazat, nem szavazott 1 fő, távol 
lévő 2 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlésének 
 1002/2021. (XII.16.) határozata 

 Kereskedelmi és Iparkamarával kötött támogatási szerződés módosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamarával a 151/2021. (II.23.) 
határozat alapján 2021. február 28-án megkötött támogatási szerződés 5.2. 
pontjában a támogatás felhasználásának véghatárideje 2021. október 31., 6.4. 
pontjában pedig az elszámolás benyújtásának határideje 2021. december 31. 
legyen. 
A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződés  1. sz. módosításának aláírására. 
 
Felelős:     -  a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
                  -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő:      2021. december 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az 7. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a 
Vitapent 2010 Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Mezei Zsolt), 
távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
1003/2021. (XII. 16.) határozata 

 az 7. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Vitapent 2010 Kft-vel kötött  
feladat-ellátási szerződés módosításáról 

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul 
ahhoz, hogy - a területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi ellátás 
rendelési idejének változtatása miatt – a Vitapent 2010 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. december 31. 
 

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. december 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a 
BONNE HOMME Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 
2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
1004/2021. (XII. 16.) határozata 

a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a BONNE HOMME Kft-vel kötött 
feladat-ellátási szerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul 

ahhoz, hogy – az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozó 
névváltozása miatt – a BONNE HOMME 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. december 31. 
 

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. december 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dr. Fenyvesi Béla orvossal kötött megbízási 
szerződés módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
1005/2021. (XII. 16.) határozata  

a Dr. Fenyvesi Béla orvossal kötött megbízási szerződés módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul 
ahhoz, hogy  a Dr. Fenyvesi Béla és Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata között - a  Magyar Mentőszolgálat Alapítvány által működtetett 
hajléktalanokat ellátó integrált  intézménybe bejelentett személyek és a 
dunaújvárosi lakcím nélküli személyek  egészségügyi alapellátására – létrejött 
megbízási szerződés a jelen határozat  melléklete szerinti formában és 
tartalommal módosításra kerüljön. 
 

     Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester 

                - a végrehajtásban való közreműködésért:  
                  humán szolgáltatási  főosztály vezetője 
  Határidő: 2021. december 31. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére továbbá a megbízási szerződés 1-1 
példányát küldje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási 
Hivatal Népegészségügyi Osztály, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
és az érintettek részére. 

 
  Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

       a polgármester 
                 - a végrehajtásban való közreműködésért:  

                   humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő:  2021. december 31. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntést a 2022. évi költségvetés tervezése 
során vegye figyelembe. 

 
           Felelős:   - a költségvetés tervezéséért:  
                              a jegyző 
        -  a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
           gazdasági főosztály költségvetési és pénzügyi osztály  
           vezetője 
           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 7. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében Dr. 
Gátszegi Tamás István fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

1006/2021. (XII.16.) határozata 
a 7. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében Dr. Gátszegi Tamás István 

fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul 
ahhoz, hogy - a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Közép-dunántúli 
Területi Hivatala kérésére a feladat-ellátási szerződésében nevének második 
keresztnévvel történő kiegészítését – Dr. Gátszegi Tamás fogorvossal 
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. december 31. 

 

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. december 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére 
emléktábla adományozásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
1007/2021. (XII.16.) határozata  

a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére emléktábla adományozásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy  a 
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére adományozza a Dunaújváros és 
Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány (2400 Dunaújváros, Városháza tér 2.) 
által készíttetett és önkormányzati vagyonba megszerzett 162.305,- Ft, azaz 
százhatvankétezer-háromszázöt forint értékű emléktáblát. 

   
2.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő – általuk előkészített – 
megállapodást aláírja. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért  

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

Határidő:   - a határozat közlésére: 2021. december 21. 
      - a szerződés aláírására: 2021. december 31. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
 hogy az 1. pontban hozott döntésnek megfelelően módosítsa nyilvántartásait. 
 

 Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: a jegyző 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             a vagyonkezelési osztály vezetője 
 Határidő:   2021. december 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött 
bérleti szerződés, valamint a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére 
bérlőkijelölési jogot biztosító megállapodás módosításáról című határozati javaslatot 
– mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
1008/2021. (XII.  16.) számú határozata 

a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérleti szerződés, valamint a 
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére bérlőkijelölési jogot biztosító 

megállapodás módosításáról  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Dunaújváros, 
61. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Dunaújváros, Apáczai 
Csere János utca 61. hrsz. alatt található, kivett rendőrség megnevezésű 
ingatlanból 2151 m2 nagyságú ingatlanrészre kötött bérleti szerződésben az 
Önkormányzat adószámára és bankszámlaszámára vonatkozóan szerződés 
módosítást írjon alá. 

 
Felelős:  – a határozat végrehajtásáért: 

 a polgármester 
  – a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

 Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály vezetője 
Határidő:  2022. február 28. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Dunaújváros, Római krt. 29. 
3/2., a Dunaújváros, Váci Mihály utca 7. 3/4. és a Dunaújváros, Táncsics 
Mihály utca 19. 4/2. szám alatti ingatlanokra szóló, bérlőkijelölési jogot 
biztosító megállapodásban az Önkormányzat adószámára és 
bankszámlaszámára vonatkozóan szerződés módosítást írjon alá. 
 
Felelős:  – a határozat végrehajtásáért: 

 a polgármester 
  – a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

 Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály vezetője 
Határidő:  2022. február 28. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az új szálloda létesítésével kapcsolatban, kiviteli 
tervezési feladatok ellátására irányuló szerződés módosításáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna 
Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
1009/2021. (XII.16.) határozata 

az új szálloda létesítésével kapcsolatban, kiviteli tervezési feladatok ellátására 
irányuló szerződés módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 705/2021 (VI.24) 
határozattal elfogadott TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámú „Aquantis 
Látogatóközpont kialakítása” című, illetve az ahhoz kapcsolódó Modern Városok 
Program keretében „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS 
Wellness- és Gyógyászati Központ mellett” elnevezésű projektek megvalósítása 
érdekében a projektek kiviteli tervezési feladatainak ellátására Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-vel 
vállalkozási szerződés megkötéséhez hozzájárult.  
A vállalkozási szerződést az alábbiak szerint szükséges módosítani: 
„3. pont: A teljesítés határideje: 
 
A Szerződő felek a tervek nem együttes szolgáltatásában állapodnak meg. A 
teljesítési véghatáridő az engedélyes tervek és engedélyek átadásától számított 90 
nap. Előteljesítés lehetséges. 
 

3.1. A szerződés teljesítésének helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály (Dunaújváros, Városháza tér 1. „A” épület l. emelet 101. iroda) 

3.2. A tervek átadásakor a tervek átvételét átvételi elismervénnyel kell 
igazolni, amelyen a szolgáltatás tárgyát, az átvétel időpontját, az átvevő 
nevét és aláírását pontosan kell feltüntetni.  

3.3. A tervezési feladat teljesítése akkor minősül szerződésszerűnek, ha az 
elkészült tervek a korszerű, hatályos műszaki követelményeknek, a 
hatósági és jogszabályi előírásoknak megfelelnek, és a megrendelői 
követelményeket is kielégítik, továbbá teljes körúek illetve további 
módosítás nélkül alkalmasak a kivitelezés lefolytatására. 

3.4.  A tervek és kapcsolódó iratainak teljesítése az alábbiak 
figyelembevételével történik: A tervek esetében 2 példány papír alapon 
és 1 példány digitalizált (jpg, pdf, dwg) formában. 

3.5. A tervezési folyamat során Vállalkozó folyamatosan egyeztet 
Megrendelő által kijelölt kapcsolattartóval. 

3.6. A teljesítésigazolás kiállítása ill. a tervek elfogadása nem jelenti a 
szavatossági jogokról való lemondást, illetve a teljesítés hiány-, és 
hibamentességének elismerését, különösen nem az ún. rejtett hibák 
vonatkozásában.” 

 
az alábbi szövegrészre módosítja: 
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„3. pont: A teljesítés határideje: 
 
A Szerződő felek a tervek nem együttes szolgáltatásában állapodnak meg. A 
teljesítési véghatáridő az 2022. 02. 20. nap Előteljesítés lehetséges. 
 

3.1. A szerződés teljesítésének helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Főépítészi és Pályázati Osztály (Dunaújváros, 
Városháza tér 1. „A” épület l. emelet 101. iroda) 

3.2. A tervek átadásakor a tervek átvételét átvételi elismervénnyel kell 
igazolni, amelyen a szolgáltatás tárgyát, az átvétel időpontját, az átvevő 
nevét és aláírását pontosan kell feltüntetni. Az engedélyes színtű 
tervrészek módosulása során – a módosulással érintett tervrészleteket 
– külön dokumentumban adják át, és szükség szerint segítséget 
nyújtanak az engedély módosítás folyamatában. 

3.3. A tervezési feladat teljesítése akkor minősül szerződésszerűnek, ha az 
elkészült tervek a korszerű, hatályos műszaki követelményeknek, a 
hatósági és jogszabályi előírásoknak megfelelnek, és a megrendelői 
követelményeket is kielégítik, továbbá teljes körúek illetve további 
módosítás nélkül alkalmasak a kivitelezés lefolytatására. 

3.4. A tervek és kapcsolódó iratainak teljesítése az alábbiak 
figyelembevételével történik: A tervek esetében 2 példány papír alapon 
és 1 példány digitalizált (jpg, pdf, dwg) formában. 

3.5. A tervezési folyamat során Vállalkozó folyamatosan egyeztet 
Megrendelő  által kijelölt kapcsolattartóval. 

3.6. A teljesítésigazolás kiállítása ill. a tervek elfogadása nem jelenti a 
 szavatossági jogokról való lemondást, illetve a teljesítés hiány-, és 
 hibamentességének elismerését, különösen nem az ún. rejtett hibák 
 vonatkozásában.” 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
          a főépítészi és  pályázati osztály vezetője 

   Határidő: a határozat közlésére: 2022.01.25.  
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Orosz (szovjet) katonai temetkezési hely 
áthelyezésével kapcsolatos döntések meghozataláról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

1010/2021. (XII.16.) határozata 
az Orosz (szovjet) katonai temetkezési hely áthelyezésével kapcsolatos 

döntések meghozataláról 
 

1.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 412/2020.(X.15.) 

határozatával elfogadta azt a célt, hogy Dunaújváros Óváros területén a Mondbach 

kúria előtt elhelyezkedő röviden úgynevezett Orosz emlékmű, azaz az Orosz 

(szovjet) katonai temetkezési hely áthelyezésre kerüljön. 

2.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozatával 

nyilatkozik a dunaújvárosi orosz (szovjet) katonai temetkezési hely áthelyezésével 

járó költségek viseléséről és annak megvalósítása érdekében 30.000.000,-Ft 

keretösszegű forrást biztosít. 

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

hogy a 2. pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetési rendelete 

tervezésekor vegye figyelembe és egyúttal utasítja a polgármestert a 

kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
  - a költségvetés tervezéséért: 
    a jegyző 

  - a költségvetés tervezésében való közreműködésért/ költségvetés 
    tervezéséért: 
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
        a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő:    a 2022. évi költségvetés tervezésének időpontja. 
 
4.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozatával 
felhatalmazza a polgármestert, hogy DMJV Önkormányzata nevében a Honvédelmi 
Minisztériumnál kezdeményezze az Orosz (szovjet) katonai temetkezési hely 
áthelyezését, annak eljárása során teljeskörűen eljárjon. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az MVP keretében megvalósuló “Szalki-sziget 
rekreációs célú fejlesztése” projekttel kapcsolatos kivitelezési szerződés 5. sz. 
módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
1011/2021. (XII.16.) határozata 

az MVP keretében megvalósuló “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” 
projekttel kapcsolatos kivitelezési szerződés 5. sz. módosításáról 

 1.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Modern Városok 
Program „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt megvalósítása 
érdekében a DVG Zrt-vel megkötött és 4 alkalommal módosított vállalkozási 
szerződés 5. számú módosításának hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, annak 
megkötéséhez hozzájárul.  

 
 2.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat 
1.pontjában megnevezett,  DVG Zrt-vel kötendő vállalkozási szerződés 5. számú 
módosításának aláírására.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

       a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában, előkészítésében való 
        közreműködésért: 

               a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. december 23. 

    - a szerződés aláírására: 2022. január 14. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 Aquantis Látogatóközpont kialakítása és 
az MVP- Szálloda és Rendezvényközpont létesítése projektek vonatkozásában illeszkedés 
vizsgálat készítése tárgyban szerződés megkötéséről című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Orosz Csaba), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
1012/2021. (XII.16.) határozata 

a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 Aquantis Látogatóközpont kialakítása és az MVP- 
Szálloda és Rendezvényközpont létesítése projektek vonatkozásában illeszkedés 

vizsgálat készítése tárgyban szerződés megkötéséről 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 
Aquantis Látogatóközpont kialakítása, illetve a Modern Városok Program – Szálloda és 
Rendezvényközpont létesítése című projektek vonatkozásában felmerült illeszkedés 
vizsgálathoz kapcsolódó feladatok ellátásával a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési 
Nonprofit Zrt-t bízza meg és hozzájárul a szerződés megkötéséhez a jelen határozat 
mellékletét képező szerződéstervezet elfogadásával. 
 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelen határozat 1.) pontban szereplő 
vállalkozási szerződésben rögzített 5 000 000 Ft + 27% ÁFA: 1 350 000 Ft, összesen 
bruttó 6 350 000 Ft vállalkozási díjra saját forrásból fedezetet biztosítson, mely 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022.évi költségvetését terheli. 

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

hogy jelen határozat 1.) pontjában megjelölt szerződés összegének megfelelő 6 350 

000 Ft összegű kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetési rendelet tervezésekor 

vegye figyelembe. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában, elkészítésében való 
                  közreműködésért: 
       a főépítészi és pályázati osztály vezetője 

    - a költségvetés tervezéséért:  a jegyző 
    - a költségvetés tervezésben való közreműködésért: 

                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                              a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
       - a kötelezettség nyilvántartásba vételéért 
       - a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
       - a kötelezettség nyilvántartásba vételében történő 
                              közreműködésért:  
                              a főépítészi és pályázati osztály vezetője 

Határidő: - a szerződés aláírására: 2022. január 14. 
     - a költségvetés tervezésére: a 2022. évi költségvetési rendelet 
        tervezésének     időpontja 
     - a határozat közlésére: 2022. január 6. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 679. és 773. helyrajzi számú közterület Dózsa 
György út-nak történő elnevezéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 
12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
1013/2021. (XII.16.) határozata 

a 679. és 773. helyrajzi számú közterület  
Dózsa György út -nak történő elnevezéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 679. és 773. 

helyrajzi számú közterületeteket Dózsa György útnak nevezi el, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére. 

 
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: 2022. április 30. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 3688/28 helyrajzi számú közterület Almavirág 
utcának történő elnevezéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
1014/2021. (XII.16.) határozata 

a 3688/28 helyrajzi számú közterület  
Almavirág utcának történő elnevezéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 3688/28 helyrajzi 

számú közterületet Almavirág utcának nevezi el, egyben utasítja a polgármestert 
a határozat közlésére. 

 
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: 2022. április 30. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés  - 2022. január-március hónap – megkötéséről című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
       1015/2021.(XII.16.) határozata 

 DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási 
keretszerződés  - 2022. január-március hónap – megkötéséről 

 
1.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a város közigazgatási 
területén végzett közfeladatok 2022. január-március hónapban történő ellátására bruttó 
318.275.628 Ft összegben a DVG Zrt.-vel a határozat mellékletét képező szolgáltatási 
keretszerződést köt. 
  
2.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a DMJV 
közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 318.275.628 Ft-ot hagy jóvá, mely 
kötelezettségvállalás fedezetét a 2022. évi költségvetésben biztosítja. 
 
3.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy a 2. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetés tervezése 
során vegye figyelembe. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a jegyző 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:          2022. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 
4.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert, 
hogy a határozat 1.sz. mellékletét képező DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársasággal 2022. január - március hónapra szóló szolgáltatási 
keretszerződést aláírja. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
            -  a határozat végrehajtásában történő közreműködésért: 
    a városüzemeltetési osztály vezetője 
Határidő:  - 2021. december 31. 
 
5.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a polgármestert 
a határozat közlésére 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért 
    a városüzemeltetési osztály vezetője 
Határidő:  - 2021.december 31. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátásához szükséges konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés megkötéséről a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel 2022. évre című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér 
Tamás, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
1016/2021. (XII. 16.) határozata 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett közfeladatok 
ellátásához szükséges konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó szolgáltatási 

keretszerződés megkötéséről a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel 2022. évre 
 

1.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megköti a határozat 1. 
 számú  mellékletét képező szolgáltatási keretszerződést bruttó 30.000.000.-Ft azaz 
 bruttó  Harmincmillió forint összegben a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 

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

DMJV közigazgatási területén végzett közszolgáltatás ellátására bruttó 30.000.000.- 
Ft-ot hagy jóvá, mely kötelezettségvállalás fedezetét a 2022. évi költségvetésben 
biztosítja. 

 
3.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza 

Dunaújváros  Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a DUNANETT Nonprofit Kft.-
vel az 1. pontban jóváhagyott szolgáltatási keretszerződést írja alá.  

 
           Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 
                             polgármester 
                           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                             a városüzemeltetési osztály vezetője 
            Határidő: 2021. december 31. 
 

4.     Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 
a 2. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetés tervezése során 
vegye  figyelembe. 

 
            Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a jegyző 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
             a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
           Határidő:  2022. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármesterét a határozat közlésére 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                                   a polgármester 
                               - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                                   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 közterületi hulladékgyűjtő edények és kosarak ürítésére vonatkozó 
vállalkozási keretszerződés megkötéséről 2022. évre 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), nem 
szavazott 1 fő (Dr. Székely Károly), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Szepesi 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Dr. Székely Károly képviselő jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, így 
kialakult a szavazás eredményeként: 11 igen szavazat, távol lévő 3 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
1017/2021. (XII. 16.) határozata 

 a közterületi hulladékgyűjtő edények és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási 
keretszerződés megkötéséről 2022. évre 

 
1.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megköti a határozat 1. 

számú  mellékletét   képező hulladékgazdálkodási vállalkozási keretszerződést 
bruttó 118.136.870.-Ft azaz Száztizennyolcmillió-százharminchatezer-
nyolcszázhetven forint összegben a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 

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

DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására bruttó 118.136.870.- 
Ft-ot hagy jóvá, mely kötelezettségvállalás fedezetét a 2022. évi költségvetésben 
biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a DUNANETT Nonprofit Kft.-
vel az 1. pontban jóváhagyott keretszerződést írja alá.  
 
           Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 
                             polgármester 
                           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                             a városüzemeltetési osztály vezetője 

Határidő:  2021. december 31. 
 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 
a 2. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetés tervezése során 
vegye  figyelembe. 

 
            Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a jegyző 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
           Határidő:  2022. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

5.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármesterét a határozat közlésére. 

 
           Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                            a polgármester 
                          - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                            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 Dunanett Nonprofit Kft.-vel megkötött 
szolgáltatási keretszerződés 1. számú módosításáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

1018/2021. (XII. 16.) határozata 

a Dunanett Nonprofit Kft.-vel megkötött szolgáltatási keretszerződés 1. számú 
módosításáról 

 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy 
a megrendelt konténerek kiszállítására és elszállítására, valamint a megrendelt 
hulladékgyűjtéshez szükséges zsákok átvételének biztosítására a Dunanett 
Nonprofit Kft.-vel 2020. 12. 31-én létrejött szolgáltatási keretszerződésben 
meghatározott keretösszegét bruttó 6.200.000.-Ft összeggel bruttó 
25.000.000.-Ft-ról bruttó  31.200.000.-Ft-ra megemeli. 

 

2.)  Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei 
Jogú Város  Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól  szóló  6/2021 (II.18.) önkormányzati 
rendeletének 7. melléklet /4. Környezet- egészségügy/ 3. dologi kiadások 
előirányzati soron rendelkezésre áll.  

 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában 
a határozat mellékletét képező Vállalkozási keretszerződés 1. számú 
módosítását a Dunanett Nonprofit Kft.-vel írja alá. 

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
  -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a városüzemeltetési osztály vezetője 
 Határidő:  2021. december 31. 
 

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

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    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 DMJV közigazgatási területén közvilágítás 
rekonstrukció tervezési szerződés megkötéséről című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

1019/2021. (XII. 16.) határozata 

DMJV közigazgatási területén közvilágítás rekonstrukció tervezési szerződés 
megkötéséről 

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a 
Római városrész és a Béke tér autóbusz pályaudvar közvilágítás rekonstrukció 
tervezési munkáit a beérkezett árajánlatok alapján a PANNON INFERIOR Kft. 2400 
Dunaújváros, Csillagfény u. 11. sz. alatti vállalkozástól rendeli meg 1.800.000,- Ft. + 
ÁFA összesen 2.286.000,- Ft. összeggel. 
 

2. A tervezési munka fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2021.évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021.(II.18.) 
önkormányzati rendelet 12.melléklet, 8.közbiztonsági feladatok, 8.b szelektív 
hulladék-gyűjtő állomások  mellé kamerák telepítése elnevezésű sorról 2.286.000,-Ft. 
átcsoportosításával a 12.melléklet, 2. városüzemeltetés cím „közvilágítás 
rekonstrukció” elnevezésű új sorra biztosítja. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 
hogy a szerződés előkészítésével és a kötelezettség vállalás nyilvántartásba 
vételével kapcsolatos teendőket végezze el, továbbá a 2. pontban foglalt 
kötelezettségvállalást a  2021. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosítása során vegye figyelembe. 
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért 
         a jegyző 

                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a városüzemeltetési osztály vezetője 

                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: - a szerződés megkötésére: 2021. december 21. 
   - a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő  
   módosításának időpontja 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Váci Mihály u. 9. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú helyiség (Adománykuckó) villamos hálózatának felújításáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, 
Pintér Tamás, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

1020/2021. ( XII. 16.) határozata 

a Váci Mihály u. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség 
(Adománykuckó) villamos hálózatának felújításáról 

 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy a Váci  Mihály u. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség 
villamos hálózatának  felújításával br. 1.500.000.-Ft keretösszegben a 
DVG Zrt.- t  bízza meg. 

 

2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének 9. melléklet, 24. 
Felhalmozási tartalék, 24.3 Képviselői körzetek tartalék elnevezésű sorról 
1.500.000.- Ft- nak, a 7. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, 3. dologi 
kiadások elnevezésű sorára történő átcsoportosításával  biztosítja.     

  

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában 
a  határozat mellékletét képező vállalkozási keretszerződést a DVG Zrt .- 
vel írja  alá. 

     
    Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a városüzemeltetési osztály vezetője 

 Határidő: 2022. január 15. 
 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy  az 1. pontbanszereplő kötelezettségvállalást a 2021. évi költségvetés 
soron  következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

  

  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
         a jegyző 

       - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                           közreműködésért: 
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

      Határidő:  a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja          
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a DVG Zrt. üzemeltetésében levő, dunaújvárosi 

Tornacsarnok klímarendszerének működéséhez szükséges villamos hálózat 

kiépítésének biztosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Szepesi Attila) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
1021/2021. (XII.16.) határozata 

a DVG Zrt. üzemeltetésében levő, dunaújvárosi Tornacsarnok 
klímarendszerének működéséhez szükséges villamos hálózat kiépítésének 

biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése – a Dunaújvárosi 
Központi Sportegyesület kérelmére – megrendeli a DVG Dunaújváros Vagyonkezelő 
Zrt.-től az önkormányzati tulajdonban levő, dunaújvárosi 316/7 hrsz. alatt felvett 

ingatlanon a Tornacsarnokban a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület által már 

beszerzett klímaberendezés működéséhez szükséges villamos hálózat kiépítését 

bruttó 1.214.996,-Ft értékben, azzal, hogy a Városüzemeltetési Osztály igazolja a 

munkálatok szakszerű és előirányzott értékben való megtörténtét. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 
foglaltakra figyelemmel a 2022. évi önkormányzati költségvetésében bruttó 
1.214.996,-Ft összegű forrást biztosít. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert a DVG Zrt. által előkészített, az 1. pontban meghatározott munka 
elvégzésére vonatozó vállalkozási szerződés megkötésére az ügyrendi, igazgatási és 
jogi bizottság véleményének kikérését követően, a műszaki dokumentációk 
csatolásával azzal, hogy a Városüzemeltetési Osztály teljesítés igazolását követően 
fizeti meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozási díjat a DVG 
Zrt.-nek 30 napon belül. 
 

4.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 
 

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

               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

               a városüzemeltetési osztály osztályvezetője 

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

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és 2. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetés tervezésekor vegye 
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figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 
 
 Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                  a polgármester  
                - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                - a költségvetés tervezéséért: 

           a jegyző 

         - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
        a költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 

Határidő:  a 2022. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpont. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Pipacs utca Magyar út – Akácos utca közötti 
szakaszának tervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, 
Pintér Tamás, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

1022/2021. (XII. 16.) határozata  
a Pipacs utca Magyar út – Akácos utca közötti szakaszának tervezésére 

vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújváros, 
Pipacs utca Magyar út – Akácos utca közötti szakaszának útépítési egyesített 
engedélyezési és kiviteli tervének, valamint a csapadékvíz elvezetés terveinek 
elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása tárgyú munkát a Regia 
Plan Kft-től  rendeli meg bruttó: 825.500,- Ft vállalkozási díj fejében. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 
meghatározott feladatok elvégzésére a fedezetet bruttó 825.500.- Ft 
összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021 (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 12. Mellékletének 2. Városüzemeltetés cím alatti 2.3. 
Dózsa Gy. út körforgalom jobbra forgalmi sáv tanulmányterv elnevezésű sorról 
történő átcsoportosítás útján biztosítja. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 2. pont figyelembevételével előkészített a határozat 
mellékletét képező vállalkozási szerződést a Regia Plan Kft.-vel írja alá. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért  
  a Városüzemeltetési Osztály vezetője 

Határidő:   a szerződés aláírására: 2021. december 31. 
 

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

           a jegyző 
                        - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                          közreműködésért: 
                          a gazdasági főosztályvezető 

Határidő: a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése 
szerint testületi döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell 
alkalmazni. Az SZMSZ 32. § (2) bekezdése szerint a név szerinti 
szavazás során az ülésvezető felolvassa a képviselők nevét és a jelenlévő 
képviselők a nevük felolvasásakor felállva „igen”-nel vagy „nem”-mel 
szavaznak, vagy tartózkodnak a szavazástól. A szavazás eredményét a 
jegyző írásban felvezeti a névsorra a képviselő neve mellett. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-társaimat, hogy a nevük felolvasása után tehát 
álljanak fel, és hangosan mondják be a szavazatukat: 
 
Barta Endre - igen 
Gombos István - igen 
Lőrinczi Konrád - igen 
Motyovszki Mátyás - igen 
Orosz Csaba - igen 
Raduka Zsuzsanna - igen 
Szabó Zsolt - igen 
Szántó Péter - igen 
Dr. Székely Károly – igen 
Tóth Kálmán - igen 
A saját szavazatom – igen 

 
A név szerinti szavazást követően Mezei Zsolt alpolgármester megállapította, hogy a 
közgyűlés a „Dunaújváros közigazgatási területén köztisztasági feladatok ellátása és 
nyilvános illemhely üzemeltetése” tárgyban közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról című határozati javaslatot 11 igen szavazattal, távol lévő 3 fő 
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
1023/2021.(XII.16.) határozata 

„Dunaújváros közigazgatási területén köztisztasági feladatok ellátása és 
nyilvános illemhely üzemeltetése” tárgyban közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 862/2021. (X.7.) 
határozatával támogatta „Dunaújváros közigazgatási területén köztisztasági 
feladatok ellátása és nyilvános illemhely üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
Második rész 81.§ (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás lefolytatását. 
 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési 
eljárás lefolytatást követően megállapítja, hogy a DHHF Dunaújvárosi 
Hátrányos Helyzetűek Foglalkoztatásáért Nonprofit Kft. ajánlattevő által 
benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő 
alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi 
felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – 
foglaltaknak. 
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3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési 
eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás 
eredményes. 

 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 862/2021. 

(X.7.) határozatával kötelezettséget vállalt arra, hogy az 1.) pontban szereplő 
szolgáltatás megrendelés, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2022.-2024. évi költségvetéseiben mindösszesen 129.351.443,- Ft + ÁFA / év 
összegben betervezésre kerül.  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozattal 
kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez ténylegesen 
szükséges fedezetet további 78.557 Ft + ÁFA / év összegben megemeli, így 
évente összesen 129.430.000,- Ft + ÁFA fedezetet biztosít. 

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

foglalt közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlat alapján a DHHF 
Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek Foglalkoztatásáért Nonprofit Kft.-t 
nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó 
szerződés aláírására. 

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester 
   a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
   az aljegyző 
Határidő: a szerződés aláírására: 2021. december 31. 

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

hogy a 4.) pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2022-2024. évi 
költségvetés tervezése során vegye figyelembe. 

 
Felelős: a költségvetés tervezéséért 
 a jegyző 
 a költségvetés tervezésében való közreműködéséért 
 a gazdasági főosztály vezetője 
 a városüzemeltetési osztály vezetője 
Határidő: a 2022-2024. évi költségvetések tervezésének időpontja 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DHHF Nonprofit Kft.-vel  kötött Üzemeltetési 
Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol 
lévő 4 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Pintér Tamás, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

1024/2021. (XII.16.) határozata 

a DHHF Nonprofit Kft. - vel  kötött Üzemeltetési Szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről 

 
1.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, 
hogy a DHHF Nonprofit Kft.-vel (székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 
1.) 2020. december 01-én hatályba lépett Üzemeltetési Szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul. 
      
2.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 
szerződést (Üzemeltetési Szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetése)  a DHHF Nonprofit Kft. - vel  írja alá. 
     
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért : 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési  osztály vezetője 
 Határidő:  2021. december 31. 

 
 3.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a               
 polgármestert, a határozat közlésére. 
 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért : 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért 
        a városüzemeltetési osztály vezetője 
  Határidő: 2021. december 23. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Szelidi tavi önkormányzati tulajdonú üdülőépület 
tetőszigetelésének felújításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
távol lévő 4 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Pintér Tamás, Szepesi Attila) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

1025/2021. (XII.16.) határozata 

a Szelidi tavi önkormányzati tulajdonú üdülőépület tetőszigetelésének 
felújításáról  

 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy a  dunapataji 4077 hrsz.-ú kivett üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlan 
(Szelidi tavi  üdülő) tetőszigetelésének felújításával  bruttó 6.765.666.-Ft 
összegben a DVG Zrt.-t. bízza  meg. 

   

2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a  2022. évi költségvetési 
rendeletében biztosítja. 

  

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a  határozat 1. pontjában szereplő feladat 
vonatkozásában a  határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést a 
DVG Zrt.-vel írja alá. 

     
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                   a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési osztály vezetője 

 Határidő:  2022. január 15. 
 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy az 1.pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetési 
rendelet előkészítése során vegye figyelembe. 

  

  Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
          a jegyző 

        - a költségvetés  előkészítésében való közreműködésért:  

          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

      Határidő:  a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásának időpontja          
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő 
megállapodásról a dunaújvárosi magas part védelmi rendszerének 2022. évi 
támogatás nyújtása kapcsán című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
távol lévő 4 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Pintér Tamás, Szepesi Attila) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
1026/2021. (XII. 16.) határozata 

a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő megállapodásról a dunaújvárosi 
magas part védelmi rendszerének 2022. évi támogatás nyújtása kapcsán 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapodást 

köt a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal 2022. január 01 - december 31-ig 
tartó időszakra, a határozat 1. számú melléklete szerint bruttó 6.260.000,- Ft 
összegben. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy a dunaújvárosi magas part védelmi rendszerének üzemeltetési 
feladatainak ellátására bruttó 6.260.000,- Ft-ot hagy jóvá, mely 
kötelezettségvállalás fedezetét a 2022. évi költségvetés tervezetében 
biztosítja. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a megállapodás előkészítésével és a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze 
el. 
 

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

 Határidő: 2021. december 31. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 
jegyzőt, hogy a 2. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2022. évi 
költségvetés tervezése során vegye figyelembe. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

       a jegyző 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

       Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
 Határidő: 2022. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 2022. 
évre vonatkozó megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések 
megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Pintér Tamás, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

1027/2021. (XII.16.) határozata 

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 2022. évre vonatkozó megbízási, 
vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t megbízza az alábbi táblázatban 
meghatározott feladatok ellátásával 2022. január 1. napjától 2022. március 31. 
napjáig, a táblázatban rögzített díjazás mellett. 

 

Önkormányzati tulajdonú lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

kezelése 

 

bruttó 728.536,-Ft/hó 

 
bruttó 2.185.608,-Ft/3hó 

Ingatanok elidegenítését szolgáló 
vételhátralék feladatok ellátása 

bruttó 229.129,-Ft/hó bruttó 687.387,-Ft/3hó 

 Magyar út 35. szám alatti és Petőfi S. 
u. 13. szám alatti ingatlanok őrzése 

bruttó 740.220,-Ft/hó bruttó 2.220.660,-Ft/3hó 

Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetése 
és karbantartása* 

bruttó 17.052.558,-
Ft/hó* 

bruttó 51.157.674,-Ft/3hó 

Posták üzemeltetése bruttó 2.242.642,-
Ft/hó** 

bruttó 6.727.926,-Ft/3hó 

Alsó Duna-part játszótér bruttó 292.590,-Ft/hó bruttó 877.770,-Ft/3hó 

Bercsényi M. u. 2. szám alatti ingatlan 
őrzése 

 
bruttó 1.974.760,-Ft/hó 

 
bruttó 5.924.280,-Ft/3hó 

Magyar út 49. szám alatti iskolák 
kazánjának üzemeltetése 

 
bruttó 32.925,-Ft/hó 

 
bruttó 98.775,-Ft/3hó 

 

Jókai M. u. 19. szám alatti ingatlan 
őrzése 

bruttó 461.336,-Ft/hó bruttó 1.384.008,-Ft/3hó 

Táborhely-Kemping és Szabadstrand 
üzemeltetése 

bruttó 3.629.442,-Ft/hó bruttó 10.888.326,-Ft/3hó 

Csónakház üzemeltetése* bruttó 1.375.000,-Ft/hó bruttó 4.125.000,-Ft/3hó 

Tornacsarnok üzemeltetése* bruttó 1.100.000,-Ft/hó bruttó 3.300.000,-Ft/3hó 

316/7 hrsz.-ú műfüves pálya 
üzemeltetése 

bruttó 3.203.118,-Ft/hó bruttó 9.609.354,-Ft/3hó 



56 

 

Római krt. 36. és Szabadság út 30. 
szám alatti ingatlanok üzemeltetése 

bruttó 140.177,-Ft/hó bruttó 420.531,-Ft/3hó 

Fáy A. u. műfüves pálya üzemeltetése bruttó 374.912,-Ft/hó bruttó 1.124.736,-Ft/3hó 

Rév őrzés bruttó 14.333,-Ft/hó bruttó 42.999,-Ft/3hó 

Radar  bruttó 2.500.000,-Ft/hó bruttó 7.500.000,-Ft/3hó 

Élményfürdő* bruttó 14.279.529,-
Ft/hó 

bruttó 42.838.587,-Ft/3hó 

Kalandpark bruttó 1.100.000,-Ft/hó bruttó 3.300.000,-Ft/3hó 

Összesen  bruttó 154.413.621,-
Ft/3hó 

 

* melyből levonásra kerül a létesítmény ivóvíz szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó 

tűzivíz biztosítás, szennyvízgyűjtés és kezelés, távhőszolgáltatás díja, melyet az 
önkormányzat fizet meg számla ellenében, közvetlenül a szolgáltató részére 
** tartalmazza a 2. sz. posta bérleti díját is 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonában álló 2400 Dunaújváros, Barátság u. 2/C szám alatti, 254/3 hrsz.-ú, 
206 m2 nagyságú ingatlanból 57,22 m2 nagyságú, valamint a 16/3/A/3 hrsz.-ú, 
2400 Dunaújváros, Vörösmarty u. 2. szám alatti, földszinti 103 m2 nagyságú 
nem lakás célú helyiségek használatára postai tevékenység végzése céljából a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött haszonkölcsön szerződések 
megszűnésének idejét meghosszabbítja 2022. március 31. napjáig. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját az 1. pontban hivatkozott 
feladatok ellátására vonatkozó megbízási, vállalkozási őrzési és üzemeltetési 
szerződések előkészítésére, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által előkészített szerződések aláírására az 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság állásfoglalását követően, valamint 
felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban hivatkozottak szerint előkészített, 
jelen határozat 1. és 2. sz. mellékleteit képező haszonkölcsön szerződések 
aláírására, és felkéri jelen határozat közlésére. 

 

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

                   a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való 
                   megküldését követő 8 napon belül 
                - a szerződések aláírására: a határozat érintettekkel való közlését 
          követő 30 napon belül 

 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy az 1. pontban rögzített feladatok díjaira Dunaújváros Megyei Jogú Város 
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Önkormányzata 2022. évi költségvetése tervezésekor bruttó154.413.621,-Ft 
összeget tervezzen. 

 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a Vagyonkezelési Osztály vezetője  
              - a költségvetés tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 

Határidő:  a 2022. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a Volánbusz Zrt. részére fizetendő veszteségtérítés-

kiegyenlítéssel  kapcsolatos többletforrás biztosításáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
1028/2021. (XII. 16.) határozata  

a Volánbusz Zrt. részére fizetendő veszteségtérítés-kiegyenlítéssel  kapcsolatos 
többletforrás biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja, hogy a 
Volánbusz Zrt. által végzett, a helyi menetrend szerint közlekedő személyszállítási 
közszolgáltatással összefüggésben a feladatra a 2021. évi önkormányzati 
költségvetés a 8. melléklet 16.1. sor a Volánbusz Zrt. veszteség-kiegyenlítés során 
537.000 eFt-ot biztosított. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 
jelzett, Volánbusz Zrt. veszteség-kiegyenlítés feladatra bruttó 12.179.000,- Ft 
többletforrást biztosít, akként, hogy a 2021. évi önkormányzati költségvetés 12. 
melléklet 14. Vagyongazdálkodási feladatok, 14.1. Csillagdomb út közműhálózat 
telkek kialakítása sorról, 8. melléklet 16. Helyi közösségi közlekedés 16.1. 
Veszteségkiegyenlítés sorra történő átcsoportosítás útján biztosítja. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy az 2. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 3. pontban foglaltaknak 
megfelelően a 2021. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye 
figyelembe. 
 
Felelős:     - a költségvetés módosításáért: 
           a jegyző 

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

Határidő:      a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 



59 

 

Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a helyiséghasználat biztosításáról a Református 
Szeretetszolgálat részére című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol 
lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

1029/2021. (XII.16.) határozata 

helyiséghasználat biztosításáról a Református Szeretetszolgálat részére 
                                                  

1.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, 
Dunaújváros belterület 1457 helyrajzi szám alatt felvett, természetben Dunaújváros, 
Petőfi Sándor utca 1. „felülvizsgálat alatt” található, 853 m² területű, kivett orvosi 
rendelő megnevezésű ingatlanban levő, az MRE Újváros Drogambulancia által 
jelenleg is használt, az ingatlan földszintjén található 122 m² nagyságú ingatlanrészt 
haszonkölcsönbe adja a Református Szeretetszolgálat (képviseli Czibere Károly 
főigazgató) részére 2022. február 23. napjától 2027. január 31. napjáig, a határozat 
mellékletét képező haszonkölcsön szerződés szerint. 
 
2.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír arról, 
hogy a bérleti díj összege 17.960,- Ft/m²/év, azaz 2.191.120,- Ft/év támogatásnak 

minősül, és ezen tényt a támogatás összegszerűségével egyetemben DMJV 
Önkormányzata zárszámadásában és illetékes szervei útján közzé köteles tenni a 
szerződés törvény által meghatározott tartalmával egyezően. 
 
3.Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a jelen 
határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződés aláírására. 
 

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                   a Humán Szolgáltatási Főosztály főosztályvezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: 2022. január 10. 
  - a szerződés aláírására: 2022. január 30. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon 
nyilvántartott, belterületen, természetben az Álmos utca 8. szám alatt található, 
önkormányzati tulajdonú terület hasznosításáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
1030/2021. (XII.16.) határozata 

a dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen, 
természetben az Álmos utca 8. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú 

terület hasznosításáról 
 
1.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a 
Dunaújáros, belterület, 2976/18 hrsz-ú, természetben az Álmos utca 8. szám alatti 
5647 m2 területű ingatlanból Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonát képező 34/100 rész, azaz 1920 m2 nagyságú területet bruttó 16.510.000,-
Ft, azaz tizenhatmillió-ötszáztízezer forint kikiáltási áron (nettó 13.000.000,-Ft + 
3.510.000,-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 
polgármestert 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 31. 
 
3.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
   a polgármester    
                - a végrehajtásában való közreműködésért:  
   a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:   2021. december 31. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Mészáros Emese Ügyvédi Irodával kötött 
megbízási szerződés módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 
11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

1031/2021. (XII.16.) határozata 

a Mészáros Emese Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy a 
2021. július 7-én a Mészáros Emese Ügyvédi Irodával (1062 Budapest, Andrássy út 
113) kötött megbízási szerződés 3.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 

„A Felek az Üttv.-re figyelemmel a megbízási díj összegét 30.000,- Ft+ ÁFA/munkaóra, 
azaz Harmincezer forint+ ÁFA/munkaóra összegben határozzák meg. Az elszámolás 
30 perces időegységek figyelembevételével történik; a megkezdett 30 perces 
időegység teljes 30 perces időegységként veendő figyelembe.” 
egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2021.december 31. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 108/2020. (II.13.) és 110/2020. (II.13.) határozatának, valamint 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 384/2020. (V.06.) PM és 385/2020. 
(V.06.) PM módosító határozatának hatályon kívül helyezéséről című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, 
Pintér Tamás, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

1032/2021. (XII.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 108/2020.(II.13.) 
és 110/2020.(II.13.) határozatának, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Polgármestere 384/2020.(V.06.) PM és 385/2020.(V.06.) PM módosító 
határozatának hatályon kívül helyezéséről 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy az 
Arany Üst úszóverseny, valamint Hajdu Jonatán és Kiss Balázs olimpiai kvótaszerző 
versenyen való felkészüléséről  szóló, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése 108/2020. (II. 13.) és 110/2020. (II. 13.) határozatát, 
valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 384/2020.(V.06.) PM és 
385/2020.(V.06.) PM módosító határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése 2022. évi munkatervének elfogadásáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
1033/2021. (XII.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. évi 
munkatervének elfogadásáról 

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. évi 
munkatervét az előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint jóváhagyja. 

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

hogy az egyes közgyűlések üléseit az 1. ponttal jóváhagyott "Munkaterv"-re 
figyelemmel készíttesse elő, illetve az abban foglalt feladatokat hajtsa végre. 

 

  Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
            a jegyző 

          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
            valamennyi főosztályvezető és osztályvezető 

          - a végrehajtásban való közreműködést koordinálja: 
            az aljegyző 
 Határidő:  2022. december 31-ig folyamatos 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a Szepesi Attila képviselő úr képviselői indítványa 

alapján DMJV 100%-os tulajdonú gazdasági társaságainak és 100%-os 
leányvállalatainak alapító okiratának módosításáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

1034/2021. (XII.16.) határozata  
Szepesi Attila képviselő úr képviselői indítványa alapján DMJV 100%-os 
tulajdonú gazdasági társaságainak és 100%-os leányvállalatainak alapító 

okiratának módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város (továbbiakban DMJV) Közgyűlése úgy 
határoz, hogy DMJV 100%-os tulajdonú gazdasági társaságainál, illetve ezen 
gazdasági társaságok 100%-os leányvállalatainál az ingó és ingatlan vagyon 
értékesítésénél az alábbiakat szükséges alkalmazni: 

 

2. Az 1. pontban érintett gazdasági társaságok tulajdonában levő ingó (ideértve a 
vagyoni értékű jogokat is) és az ingatlan vagyon eladásánál, továbbá a 
vagyonkezelői jog alapítását 8 millió (azaz nyolcmillió) forint értékhatár felett a 
döntés meghozatalához DMJV Közgyűlésének előzetes hozzájárulása 
szükséges. 

 

3. DMJV Közgyűlése utasítja DMJV jegyzőjét az érintett gazdasági társaságok 
társasági alapító okiratok módosításának, valamint a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásra történő előkészítésére. 

 

Felelős:    - a határozat közléséért, végrehajtásáért: 
                   a jegyző 
                 - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                  a gazdasági társaságok vezető tisztségviselői 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2021. december 23 
                 - az alapító okirat módosítás és a módosításokkal egységes 
                   szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására: 2022. január 15. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 

folyószámla-hiteléhez önkormányzati garancia biztosításáról 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 Közgyűlésének 

1035/2021. (XII.16.) határozata  

a  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hiteléhez önkormányzati 

garancia biztosításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a 

800.000.000,- Ft-os folyószámlahitel felvételéhez a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) részére a jelen 
határozat 2. pontjában meghatározottak szerint, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a határozat közlésére. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DVG 
Vagyonkezelő Zrt. egy éven belül lejáró futamidejű, 1.pontban hivatkozott 
keretösszegű folyószámlahitelével kapcsolatosan 400 millió forint keretösszeg 
erejéig garanciát vállal a garancia szerződésben szereplő ingatlanokra 
vonatkozó jogerős jelzálogjog bejegyzés napjáig, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a határozat 2. számú  mellékleteként csatolt garancia szerződés 
aláírására, és az ahhoz szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                - a vagyonkezelési osztályvezető 

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. december 23. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy a kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2022. évi 
költségvetési rendelet tervezése során vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 

               - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 

               - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  2022. évi önkormányzati költségvetés tervezése időpontja  
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 

igazgatósági tagjainak megválasztásáról 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), 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 

1036/2021. (XII.16.) határozata  

a  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjainak megválasztásáról 

 
1.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DVG Zrt. 
igazgatósági tagjainak 2022. január 01-től 2022. május 31-ig az alábbi személyeket 
nevezi ki: 
 
Az igazgatóság tagjai: 

1. Az igazgatóság elnöke: Illéssy István   
     anyja neve: …….. 
     lakcíme: …………... 

2. Magyar András Tamás 
anyja neve: ……….. 
lakcíme: ………………. 

3.  Botond Gábor 
anyja neve: ……….. 
lakcíme: ………………... 

4. Lebics Edit Valéria 
anyja neve: ………….. 
lakcíme: ………………… 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a gazdasági társasági 
jogi képviselője által elkészített alapító okirat módosítás és a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérését követően. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért  
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. december 23. 
                - alapító okirat aláírására: a határozat közlésétől számított 30 napon belül 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés az Innopark Nonprofit Kft. munkavállalójával, dr. 

Huszti Zsolttal munkaszerződésének megkötéséről 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), 
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  
1037/2021. (XII. 16.) határozata  

az Innopark Nonprofit Kft. munkavállalójával, dr. Huszti Zsolttal 
munkaszerződésének megkötéséről 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, hogy 
az Innopark Nonprofit Kft., Dr. Huszti Zsolt munkavállalót korábbi, 2021. június 30-ig 
tartó munkaszerződése alapján 2021. július 01-től tovább foglalkoztatta a szerződés 
írásba foglalása nélkül, és ezen alakiság hiánya miatt érvénytelen szerződést a jelen 
határozat melléklete szerint, annak írásba foglalásával orvosolni kívánja a Munka 
Törvénykönyve 14. §., 42. § (1) bekezdése és a 44. §. alapján, oly módon, hogy a 
munkaviszony 2022. május 31-ig tart, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletében csatolt, 2022. május 31-ig tartó munkaszerződés aláírására, 
valamint a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat közléséért  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: 2021. december 23. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület részére 

45.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás 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  

1038/2021. (XII. 16.) határozata  
a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület részére 45.000.000,- Ft vissza nem térítendő 

támogatás biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése - a Dunaújvárosi 
Jégtörők Egyesület kérelmére - 45.000.000,- Ft-os támogatást nyújt a Dunaújvárosi 
Jégtörők Egyesület részére, melyet a 2021. évi önkormányzati költségvetés 12. 
melléklet 14.1 Csillagdomb út, közműhálózat, telkek kialakítása nettó sorról 
27.191.000, áfa sorról 10.630.000, 8. melléklet 13.4 sorról 7.000.000.- Ft 8. melléklet 
13/13.1 Amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása sorról 179.000. Ft ot a 
8. melléklet 13. Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület 2022. évi támogatása sorra történő 
átcsoportosítás útján biztosítja, egyben utasítja a polgármestert a határozat 
közlésére. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 3. pontban foglaltaknak 
megfelelően a 2021. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye 
figyelembe. 
 
Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 
           a jegyző 

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

Határidő:    a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletében csatolt Támogatási szerződés aláírására azt követően, hogy 
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 
alapján a Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó 
támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet 
a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a 
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. A 
polgármester felhatalmazása kiterjed a szerződés a Miniszter módosítási, 
kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                   a polgármester  
                 - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                 - a vagyonkezelési osztályvezető 
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Határidő:  - a határozat közlésére: 2021. december 31. 
                 - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                    Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                    nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 

intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott 
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az 
önkormányzat internetes honlapján. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                   a jegyző 
                 - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a kabinet- és sajtó iroda vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2021. december 31. 
                 - a határozat végrehajtására: 2022. január 31. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel megbízási szerződés 
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 

1039/2021. (XII. 16.) határozata 

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel megbízási szerződés megkötéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi Turisztikai 
Nonprofit Kft. által megrendezendő adventi vásár támogatására 32.371.215 + ÁFA,- forint, 
azaz harminckettőmillió-háromszázhetvenegyezer-kettőszáztizenöt forint +  áfa 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 13. melléklet 22.9.1. „Belterületi utak felújítása pályázati 
önrész” során fedezetet biztosít. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntés 
alapján a  Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit 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. december 20. 
  - a szerződés aláírására: 2021. december 23. 
  - a pénzügyi teljesítésre:  2022. március 31. 
 

 4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt 
döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város 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 

 


