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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. március 
17-ei 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 10. napirendi pont 
levételéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 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) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

115/2022. (III.17.) határozata 
a nyílt ülés meghívója szerinti 10. napirendi pont levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. március 17-ei 
nyílt ülésének meghívó szerinti 10. napirendi pontját, mely „Javaslat „Dunaújváros 
3053 hrsz.-ú ingatlan részletes mérnökgeológiai vizsgálat készítés” tárgyában 
meghirdetett ajánlattételi felhívásokra beérkezett ajánlatok elbírálására” 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 az Egészségmegőrzési Központ 
költségvetési előirányzata módosítására” című előterjesztés sürgősségi indítványként 
történő tárgyalásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 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) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

116/2022. (III.17.) határozata 
a „Javaslat az Egészségmegőrzési Központ költségvetési előirányzata 

módosítására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 
tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. március 17-ei 
nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 
költségvetési előirányzata módosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 
20. 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 Dunaújváros és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítvány közbiztonsági rendezvénysorozata támogatására” 
című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 14 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) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

117/2022. (III.17.) határozata 
a „Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 

közbiztonsági rendezvénysorozata támogatására” című előterjesztés 
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. március 17-ei 
nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunaújváros és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítvány közbiztonsági rendezvénysorozata támogatására” 
című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 21. 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 14 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) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

118/2022. (III.17.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. március 17-ei 
nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó rendes ülése óta 

végzett munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről 
 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
3.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

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

 
4.  Javaslat a Dunaújváros, Apáczai Csere János utca, 61/II. hrsz.-ú területen 

tervezett parkolók 1. ütemének és a parkolók térvilágításának kivitelezésére 
 

5. Javaslat a KEHOP–2.2.2-15-2015-00044 azonosító számú projekt Konzorciumi 
együttműködési megállapodásának 2. számú módosítására 

 
6.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2022. április-december hónap – 
megkötésére  

 
7.  Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Helyi identitás és 

kohézió erősítése Dunaújváros” c. projekthez kapcsolódó együttműködő 
megállapodásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 

 
8.  Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Helyi identitás és 

kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekthez kapcsolódó programok 
szakmai mentori feladatok ellátására és a közreműködő intézmények egyedileg 
delegált szakemberek feladat ellátására 

 
9.  Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda külső medencéjének diagnosztikai 

vizsgálatának elkészítésére irányuló szerződés megkötésére 
 
10. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal kötendő támogatási szerződés 

jóváhagyására 
 

11.  Javaslat elvi állásfoglalás kialakítására a Gyermekház Iskolával való 
együttműködésre 
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12.  Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2021. évi tevékenységének 
értékelésére, az intézmény beszámolójának elfogadására 

 
13.  Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet 

Idősek Otthonai Intézmény költségvetési előirányzata módosítására 
 

14. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
332/2020. (IX.17.) határozatának módosítására 

 
15.  Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi éves beszámolója 

elfogadására és felügyelőbizottsági tagok megválasztására 
 
16.  Javaslat a DVG Zrt.-vel megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési 

szerződések, valamint a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel 
és a DPASE Kft.-vel létesítmény üzemeltetési szerződések megkötésére 2022. 
árpilis-december időszakra vonatkozóan 
  

17.  Javaslat hozzájárulás megadására a dunaújvárosi 0172/11 helyrajzi számon 
nyilvántartott, erdő megnevezésű ingatlan művelési ág alóli kivonásához és a 
0172/10 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére 
(Hamburger Hungária Kft. kérelme) 

 
18.  Javaslat a dunaújvárosi 69/2/G/13 helyrajzi számon nyilvántartott, lakás 

megnevezésű ingatlan elidegenítésére 
 

19.  Javaslat bérleti szerződés megkötésére a 2400 Dunaújváros, Jókai M. u. 19. 
szám alatti ingatlanra, gimnázium működtetése céljából (Göllner Mária Waldorf 
Pedagógia Alapítvány kérelme) 

 
20. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ költségvetési előirányzata 

módosítására 
 
21. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 

közbiztonsági rendezvénysorozata támogatására 
 
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 14 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) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

119/2022. (III.17.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. március 17-ei 
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 3 fő (Cserna 
Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

120/2022. (III.17.) 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 14 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) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

121/2022. (III.17.) 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 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 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – megalkotta a 
lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 7/2022. önkormányzati rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a Dunaújváros, Apáczai Csere János utca, 61/II. hrsz.-ú területen tervezett 
parkolók 1. ütemének és a parkolók térvilágításának kivitelezéséről című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 14 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) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

122/2022. (III. 17.) határozata 
a Dunaújváros, Apáczai Csere János utca, 61/II. hrsz.-ú területen tervezett parkolók 1. 

ütemének és a parkolók térvilágításának kivitelezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a a Dunaújváros, 
Apáczai Csere János utca, 61/II. hrsz.-ú területen tervezett parkolók 1. ütemének és a 
parkolók térvilágításnak kivitelezése tárgyú munkát a DVG Zrt-től rendeli meg bruttó 
29.116.598,- Ft vállalkozási díj fejében. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 
meghatározott feladatok elvégzésére a fedezetet bruttó 15.000.000,- Ft összegben 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022 (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. 
Mellékletének 2. Városüzemeltetés cím alatti 2.4. „Apáczai 61. hrsz.-ú területen parkoló 
és behajtó kivitelezése az ép. Eng. Tervek alapján” elnevezésű soráról; bruttó 
5.731.688,- Ft összegben a 12. melléklet 2. Városüzemeltetés cím alatti 2.1. 
Közvilágítás fejlesztés elnevezésű sorról, bruttó 8.384.910,- Ft összegben a 12. 
melléklet 3. Vízgazdálkodás és vízkár elhárítás cím alatti 3.1. Északi lakóterület 
csapadékvíz elvezetés kiviteli terv elnevezésű sorról történő átcsoportosítás útján 
biztosítja. A kivitelezési munka építési engedély köteles tevékenység, így a fordított 
adózás hatálya alá esik, ezért a fordított áfának megfelelő összeget a 7. melléklet 2. 
cím alatti dologi kiadások előirányzatra átvezetni szükséges, ami 6.190.000,- Ft. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 2. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést 
a DVG Zrt-vel írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Városüzemeltetési Osztály vezetője 
Határidő: a szerződés aláírására: 2022. március 31. 

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

2. pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetés soron következő 
módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                 közreműködésért: 
                 a Gazdasági Főosztály vezetője 
Határidő: a 2022. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a KEHOP – 2.2.2-15-2015-00044 azonosító számú 
projekt Konzorciumi együttműködési megállapodásának 2. számú módosításáról 
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, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szántó Péter) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
123/2022. (III.. 17.) határozata  

 a KEHOP – 2.2.2-15-2015-00044 azonosító számú projekt Konzorciumi 
együttműködési megállapodásának 2. számú módosításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 

elfogadta a határozat mellékletét képező KEHOP –   2.2.2-15-2015-00044 
azonosító számú projekt  Konzorciumi együttműködési megállapodás 2. számú 
módosítását. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az NFP Nonprofit Kft. által megküldött  a KEHOP – 2.2.2-
15-2015-00044 azonosító számú projekthez kapcsolódó Konzorciumi 
együttműködési megállapodás 2. számú módosítását Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata nevében írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

     Határidő: 2022. március 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DMJV közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés - 2022. április-december 
hónap- megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 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) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

124/2022. (III.17.) határozata 
DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási szerződés - 2022. április-december hónap- megkötéséről 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a város 

közigazgatási területén végzett közfeladatok 2022. április-december hónapban 
történő ellátására bruttó 725.274.144 Ft összegben a DVG Zrt.-vel a határozat 
mellékletét képező szolgáltatási keretszerződést köt. 

 
2.)  A szerződés I. (Erdőfenntartás, erdészeti munkák), II. (Parkfenntartás, városi 

parkok zöldterületek fenntartása), VII. (köztéri műtárgyak és berendezések 
karbantartása), VIII. (Köztéri játszóeszközök karbantartása), IX. (Kilátó 
karbantartása), X. (Ünnepi zászlózás), XI. (Út és járdaburkolatok felületi 
javítása, karbantartása), XII. (Közúti tartozékok karbantartása), XIII. (Hidak 
karbantartása buszmegállók üvegezése), XVI. (Dr. Molnár László emlékpark 
fenntartási munkái), XVIII. (Sportpályák berendezéseinek javítása, pótlása), 
XIX. (Védmű zöldterületeinek gondozása, fenntartása, telephely üzemeltetés) 
sorokat érintő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletének 7. mellékletének 2. számú 
Városüzemeltetés alcím alatt szereplő 3. dologi kiadások előirányzat soron 
586.920.088 Ft  biztosított. 

 
3.)  A szerződés XIV. (Közkifolyók üzemeltetése), XX. (Partvédelmi feladatok), XXI. 

(Zárt és nyitott elválasztott rendszerű csapadék csatornák javítása, 
karbantartása) sorokat érintő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletének 7. mellékletének 
3. számú Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás alcím alatt szereplő 3. dologi 
kiadások előirányzat során 70.496.659 Ft biztosított. 

 
4.)  A szerződés III. (Hó és síkosság mentesítés), V. (Köztéri hulladékgyűjtő 

edények karbantartása, pótlása), XV. (Utak, járdák gépi takarítása 
pormentesítése), XVII. (Közúti baleset utáni takarítás)  sorokat érintő 
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) 
önkormányzati rendeletének 7. mellékletének 4. számú Környezet-egészségügy 
alcím alatt szereplő 7. dologi kiadások előirányzat soron 67.857.397 Ft 
biztosított. 
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5.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
Polgármestert, hogy a határozat 1.sz. mellékletét képező DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2022. április-
december hónapra szóló szolgáltatási keretszerződést aláírja. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért: 
      a városüzemeltetési osztály vezetője 
Határidő: 2022. március 31. 

 
6.)  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: 2022. március 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Orosz Csaba képviselő személyes érintettség 
bejelentése alapján a határozathozatalból történő kizárásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

125/2022. (III.17.) határozata 
Orosz Csaba képviselő személyes érintettség bejelentése alapján a 

határozathozatalból történő kizárásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Orosz Csaba képviselő 
személyes érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a „Javaslat a TOP-
6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Helyi identitás és kohézió erősítése 
Dunaújváros” c. projekthez kapcsolódó együttműködő megállapodásokkal 
kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztés I-IV. határozati javaslatára 
történő szavazásból Orosz Csaba képviselőt kizárta. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 azonosító 
számú „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban”című projektben az 
Intercisa Múzeum által biztosított rendezvényszervezésről című határozati javaslatot 
– mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 
1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
126/2022. (III.17.) határozata 

a TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Helyi identitás és kohézió 
erősítése Dunaújvárosban”című projektben az Intercisa Múzeum által 

biztosított rendezvényszervezésről  
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy a rendezvényszervezés biztosítása tárgyú feladatok ellátására az Intercisa 
Múzeumot bízza meg, a megbízási szerződés benyújtott tervezetét elfogadja, 
és felkéri az együttműködésre. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert az előterjesztés mellékletét képező, TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-
00001 azonosító számú „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” 
című projekt keretén belül megvalósuló rendezvények rendezvényszervezési 
feladatok biztosítására vonatkozó az Intercisa Múzeummal kötendő megbízási 
szerződés aláírására nettó 2.388.232,- Ft, + ÁFA, összesen bruttó 3 033 055,-
Ft összegben. 

 
3.)  A 2. pont szerinti megbízási szerződés díjának fedezete rendelkezésre áll a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében 7. 
melléklet/22.2 TOP programok/ 3. dologi kiadás soron. 

 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert az előterjesztés 1.sz. mellékletét képező megbízási szerződés 
aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a Főépítészi és Pályázati Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2022. április 01. 

         - a megbízási szerződés aláírására: 2022.04.01. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 azonosító 
számú „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban”című projektben a 
Munkásművelődési Központ által biztosított rendezvényszervezésről című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő 
(Orosz Csaba, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

127/2022. (III.17.) határozata 
a TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Helyi identitás és kohézió 

erősítése Dunaújvárosban”című projektben a Munkásművelődési Központ által 
biztosított rendezvényszervezésről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a rendezvényszervezés biztosítása tárgyú feladatok ellátására a 
Munkásművelődési Központot bízza meg, a megbízási szerződés benyújtott 
tervezetét elfogadja, és felkéri az együttműködésre. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert az előterjesztés mellékletét képező, TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-
00001 azonosító számú „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” 
című projekt keretén belül megvalósuló rendezvények rendezvényszervezési 
feladatok biztosítására vonatkozó a Munkásművelődési Központtal kötendő 
megbízási szerződés aláírására nettó 2.388.231,- Ft, + ÁFA, összesen bruttó 
3 033 053,-Ft összegben. 

 
3.)  A 2. pont szerinti megbízási szerződés díjának fedezete rendelkezésre áll a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében 7. 
melléklet/22.2 TOP programok/ 3. dologi kiadás soron. 

 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert az előterjesztés 1.sz. mellékletét képező megbízási szerződés 
aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a Főépítészi és Pályázati Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2022. április 01. 

         - a megbízási szerződés aláírására: 2022.04.01. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 azonosító 
számú „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban”című projektben a 
József Attila Könyvtár által biztosított rendezvényszervezésről című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
128/2022. (III.17.) határozata 

a TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Helyi identitás és kohézió 
erősítése Dunaújvárosban”című projektben a József Attila Könyvtár által 

biztosított rendezvényszervezésről 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a rendezvényszervezés biztosítása tárgyú feladatok ellátására a József 
Attila Könyvtárt bízza meg, a megbízási szerződés benyújtott tervezetét 
elfogadja, és felkéri az együttműködésre. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert az előterjesztés mellékletét képező, TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-
00001 azonosító számú „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” 
című projekt keretén belül megvalósuló rendezvények rendezvényszervezési 
feladatok biztosítására vonatkozó a József Attila Könyvtárral kötendő megbízási 
szerződés aláírására nettó 2.388.231,- Ft, + ÁFA, összesen bruttó 3 033 053,-
Ft összegben. 

 
3.)  A 2. pont szerinti megbízási szerződés díjának fedezete rendelkezésre áll a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében 7. 
melléklet/22.2 TOP programok/ 3. dologi kiadás soron. 

 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert az előterjesztés 1.sz. mellékletét képező megbízási szerződés 
aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a Főépítészi és Pályázati Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2022.április 01. 

         - a megbízási szerződés aláírására: 2022.04.01. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 azonosító 
számú „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban”című projektben baleset 
és bűnmegelőzés tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosításáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

129/2022. (III.17.) határozata 
a TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Helyi identitás és kohézió 
erősítése Dunaújvárosban”című projektben baleset és bűnmegelőzés tárgyú 

vállalkozási szerződés 1. számú módosításáról 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a Baleset és Bűnmegelőzés tárgyú a Vasmű u. 41. Kft.-vel 2019.09.11-én 
megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítását jóváhagyja. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert az előterjesztés 3. számú mellékletét képező 1. számú 
vállalkozási szerződés módosítás aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a Főépítészi és Pályázati Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2022.április 01. 

         - a vállalkozási szerződés aláírására: 2022.04.01. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Orosz Csaba képviselő személyes érintettség 
bejelentése alapján a határozathozatalból történő kizárásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
130/2022. (III.17.) határozata 

Orosz Csaba képviselő személyes érintettség bejelentése alapján a 
határozathozatalból történő kizárásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Orosz Csaba képviselő 
személyes érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a „Javaslat a TOP-
6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Helyi identitás és kohézió erősítése 
Dunaújvárosban” c. projekthez kapcsolódó programok szakmai mentori feladatok 
ellátására és a közreműködő intézmények egyedileg delegált szakemberek feladat 
ellátására” című előterjesztés I-II. határozati javaslatára történő szavazásból Orosz 
Csaba képviselőt kizárta. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 azonosító 
számú „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban”című projektben 
intézményi programok szakemberi feladatainak ellátásaról című határozati javaslatot 
– mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 
1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

131/2022. (III.17.) határozata 
a TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Helyi identitás és kohézió 

erősítése Dunaújvárosban”című projektben intézményi programok 
szakemberi feladatainak ellátásaról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy az intézményi programok szakemberi feladatainak ellátására a 3 
célterülethez kapcsolódó közreműködők által delegált szakembereket elfogadja, 
az előterjesztés 1. számú mellékletét képező megbízási szerződés tervezetét 
elfogadja. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 

előterjesztés mellékletét képező a TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 azonosító 
számú „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” című projektben 
megkötendő intézményi programok szakemberi feladatainak ellátása tárgyú 
megbízási szerződések aláírására összesen bruttó 27 376 902 Ft értékben, 
illetve 3.203.097 Ft járulék. 

 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 

előterjesztés 1.sz. mellékletét képező megbízási szerződés aláírására. 
 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2. pontban szereplő 
megbízási szerződések összesen bruttó 27 376 902 Ft és a megbízási 
szerződésekre eső szociális hozzájárulások díjára: 3 203 097 Ft fedezetet 
biztosítson a 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 4/2022 
(II.16.) rendelet 7.melléklet/22.2 TOP programok/3.dologi kiadás sorról a 
7.melléklet/22.2 TOP programok/1. személyi juttatás sorra és a 
7.melléklet/22.2/TOP programok/3. dologi kiadás sorról a 7. melléklet/22.2 TOP 
programok/2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó 
sorra történő átcsoportosítás terhére. 

 
5.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

jegyzőt, hogy a határozat 4. pontjában részletezett előirányzat módosítást 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési 
rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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           a Főépítészi és Pályázati Osztály vezetője 
           a Gazdasági Főosztály  vezetője 

- a költségvetési rendelet módosításáért: 
  a jegyző 
- a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért: 

    a gazdasági főosztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2022. április 01. 

         - a megbízási szerződés aláírására: 2022.04.01. 
        - a rendelet módosítására: a költségvetési rendelet soron következő 
          módosításának időpontja 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 azonosító 
számú „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban”című projektben 
intézményi programok szakmai, mentori feladatok ellátásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

132/2022. (III.17.) határozata 
a TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Helyi identitás és kohézió 
erősítése Dunaújvárosban”című projektben intézményi programok szakmai, 

mentori feladatok ellátásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a 3 intézmény programjainak, az egyedileg delegált szakemberek, a 
célterületi szakmai vezető, a projektmenedzsment feladatainak támogatása 
érdekében szakmai, mentori, feladatok ellátása érdekében 1 fő szakember 
alkalmazását elfogadja, az előterjesztés 2. számú mellékletét képező megbízási 
szerződés tervezetét jováhagyja. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 

előterjesztés 2. számú mellékletét képező, TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 
azonosító számú „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” című 
projektben megkötendő intézményi programok szakmai, mentori feladatok 
ellátása tárgyú megbízási szerződés aláírására 2022.12.31-ig történő 
feladatellátással 2.500.000,-Ft összegben, illetve 292.500 Ft járulék. 

 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 

előterjesztés 2. sz. mellékletét képező megbízási szerződés aláírására. 
 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2. pontban szereplő 
megbízási szerződés 2022.12.31-ig történő feladatellátására bruttó 2.500.000,-
Ft megbízási díjra és a hozzá kapcsolódó 292.500.- Ft járulékra fedezetet 
biztosítson a 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 4/2022 
(II.16.) rendelet 7.melléklet/22.2 TOP programok/3.dologi kiadás sorról a 
7.melléklet/22.2 TOP programok/1. személyi juttatás sorra és a 
7.melléklet/22.2/TOP programok/3. dologi kiadás sorról a 7. melléklet/22.2 TOP 
programok/2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó 
sorra történő átcsoportosítás terhére. 

 
5.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

jegyzőt, hogy a határozat 4. pontjában részletezett előirányzat módosítást 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési 
rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
           a polgármester 



23 

 

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

- a költségvetési rendelet módosításáért és a kötelezettség  
  vállalásáért: 
  a jegyző 
- a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért: 
  a Jegyző 
  a Gazdasági Főosztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: 2022. április 01. 
         - a megbízási szerződés aláírására: 2022. április 01. 

        - a rendelet módosítására: a költségvetési rendelet soron következő 
          módosításának időpontja 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Fabó Éva Sportuszoda külső medencéjének 
diagnosztikai vizsgálatának elkészítésére irányuló szerződés megkötéséről című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Mezei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

133/2022.(III.17.) határozata 
a Fabó Éva Sportuszoda külső medencéjének diagnosztikai vizsgálatának 

elkészítésére irányuló szerződés megkötéséről 
 

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat 
mellékletét képező, hozzá benyújtott vállalkozási szerződés tervezetét elfogadja 
és hozzájárul a Fabó Éva Sportuszoda külső medencéjének diagnosztikai 
vizsgálatának elkészítésére irányuló vállalkozási szerződés Synsol Kft-vel  való 
megkötéséhez. 

 
2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert 
határozat 1.) pontjában megnevezett vállalkozási szerződés aláírására.  

 
3) A határozat 1.) pontjában megnevezett vállalkozási szerződés nettó 2.610.000,-

Ft + ÁFA, összesen bruttó 3.314.700,-Ft összegű vállalkozási díjának fedezete 
rendelkezésre áll a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022.évi 
költségvetésében a 7. melléklet 22.3. Modern Városok Program / 3. dologi 
kiadások / MVP projektek előkészítő, megalapozó tevékenységek soron. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

                        - a határozat közléséért: 
                          a főépítészi és pályázati osztály vezetője 

Határidő: 2022. április 1. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal kötendő 
támogatási szerződés jóváhagyásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 
14 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) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
134/2022. (III.17.) határozata  

a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal kötendő támogatási szerződés 
jóváhagyásáról 

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 
hogy a Dunaújvárosi Tankerületi Központ (2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 
1.) részére a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium tanulóinak a keszthelyi 
Helikon Ünnepségek kulturális versenyre való utaztatásának költségeihez 
egyszeri, 325.120,- azaz háromszázhuszonötezer-százhúsz – forint támogatást 
nyújtson, amely kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati 
rendelet 8. melléklet 9.9. „oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete” sora 
biztosít fedezetet a rendelet 7. melléklet 10.4 „ellátottak pénzbeli juttatásai” 
soráról 2.000.000, azaz kettőmillió forint átcsoportosításával.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a 2. pontban meghatározott döntés alapján a Dunaújvárosi Tankerületi 
Központtal a támogatási szerződést kösse meg 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 Miniszterelnökség által működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda 
előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a 
szerződésben nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, 
valamint intézkedjen a szerződés kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről 
és a pénzügyi teljesítésről. 

 

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

                           - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
                              a gazdasági főosztály vezetője 

   Határidő: - a határozat közlésére: 2022. március 31.  
       - a szerződés nyilvántartásba vételére és a szerződés aláírására: a  
                            Miniszterelnökség által működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda 
                            előzetes  felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozatát követő  
                            30 nap 

         - a pénzügyi teljesítésre: a szerződés aláírását követő 15 nap.  
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3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) 
önkormányzati rendelete 7. melléklet 10.4 „ellátottak pénzbeli juttatásai soráról” 
2.000.000-, azaz kettőmillió forintot a 8. melléklet 10.2. „szociális és 
egészségügyi szervezetek” támogatás sorára csoportosítson át.  

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

hogy az 1. és 3. pontban hozott döntéseket a költségvetési rendelet soron 
következő módosításában vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

               a jegyző 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a gazdasági főosztály vezetője 

Határidő: a 2022. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása  
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az elvi állásfoglalás kialakítására a Gyermekház 
Iskolával való együttműködésről című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 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) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlésének 

135/2022. (III.17.) határozata 

 elvi állásfoglalás kialakítására a Gyermekház Iskolával való együttműködésről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elkötelezett, hogy 

2023. szeptemberétől Dunaújvárosban a Gyermekház Iskola telephelyeként 
intézmény jöjjön létre.  

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a 
Gyermekház Iskola intézményvezetőjét, hogy az önkormányzat fenntartásában 
lévő intézményekkel vegye fel a kapcsolatot az intézmény létrehozása 
érdekében.  

 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a 
Gyermekház Iskola intézményvezetőjét, hogy az intézmény beindításának 
ütemtervét, feltételének rendszerét  2022. július 31-ig dolgozza ki.  

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
            a Gyermekház Iskola intézményvezetője  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                a humán szolgáltatási főosztály vezetője  
Határidő: 2022. július 31.  

 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 
hogy a határozatot a Gyermekház Iskola intézményvezetője részére küldje 
meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
            a jegyző  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                a humán szolgáltatási főosztály vezetője  
Határidő:  2022.március 31.   
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Egészségmegőrzési Központ 2021. évi 
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 14 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) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
136/2022. (III.17.) határozata  

az Egészségmegőrzési Központ  2021. évi munkájáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 
jóváhagyja az Egészségmegőrzési Központ 2021. évi munkájáról szóló, a határozat 
mellékletét képező beszámolóját. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében való közreműködésért: 
       a humán szolgáltatási főosztály vezetője 

Határidő:  2022. március 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi 
Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény költségvetési előirányzata módosításáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

137/2022. (III.17.) határozata 

az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai intézmény költségvetési előirányzata módosításáról 

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

hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati 
rendeletét módosítsa aszerint, hogy a 9. melléklet általános tartalék sorát 
2 848.000,- Ft-tal, azaz kettőmillió-nyolcszáznegyvennyolcezer forinttal 
csökkentse le, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai 5. melléklet 4. cím Egyesített Szociális intézmény, 
B8 finanszírozási  bevételek sora egyidejű emelése mellett. 
 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  
 a jegyző 

- a költségvetés módosításában való közreműködésért:  

 a gazdasági főosztály vezetője  
Határidő:  - a  költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                      időpontja 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 

 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                              a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
 Határidő:    2022. március 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 332/2020. (IX.17.) határozatának módosításáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

138/2022. (III.17.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 332/2020. (IX.17.) 

határozatának módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való 
csatlakozásról szóló 332/2020. (IX.17.) határozata 4. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
„4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kijelenti, hogy a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton nyertes fiatalok 
támogatására 2021. évben 4.000.000 forintot, 2022. évben 2.000.000 forintot és 
2023. évben 4.000.000 forintot kíván fordítani.  
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
       a polgármester 

    - a végrehajtásban való közreműködésért:  
      a humán szolgáltatási főosztály vezetője 

Határidő: 2022. március 31.” 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az MMK Nonprofit Kft. 2021. évi éves 
beszámolójának elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

139/2022. (III.17.) határozata  
az MMK Nonprofit Kft. 2021. évi éves beszámolójának elfogadásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az MMK 

Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolóját 20.062 e Ft mérleg főösszeggel és -1.209 
e Ft veszteséget  mutató adózott eredménnyel, valamint a 2021. évi 
közhasznúsági jelentését a határozat 1., 2., 3. és 4. számú mellékletei szerint 
elfogadja. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a MMK Közhasznú 

Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott 
beszámolóval lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2022. évre 
prémiumfeladatot nem tűz ki. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert a határozat közlésére, valamint a tulajdonosi képviselőt, hogy a 
társaság taggyűlésén a Közgyűlés jelen határozatban megfogalmazott 
álláspontját képviselje. 

 
Felelős: - a határozat közléséért  
      a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a tulajdonosi képviselő  
               a vagyonkezelési osztály vezetője  

Határidő: határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 

                követő nyolc napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az MMK Nonprofit Kft. önkormányzati delegálású 
tagjainak megválasztásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 1 fő 
(Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

140/2022. (III.17.) határozata  
az MMK Nonprofit Kft. önkormányzati delegálású tagjainak megválasztásáról:  

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, az önkormányzat 

gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § 
(2) bekezdése 5) pontja alapján, az MMK Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági 
tagjai megbízatása lejárta miatt, javasolja a taggyűlés felé a felügyelőbizottsági 
tagjainak  2022. június 01-től 2023. május 31-ig határozott időtartamra 
változatlan díjazás mellett Viczai Dalmát (anyja neve: ………………, lakcíme: 
…………..…….), Nagy Kálmánt (an: ……………..., lakcíme: ………..…………..). 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, valamint a tulajdonosi képviselőt, hogy a 

társaság taggyűlésén a Közgyűlés jelen határozatban megfogalmazott 
álláspontját képviselje, továbbá 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 végrehajtásáért: 

                       a polgármester   
                   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

            a vagyonkezelési osztály vezetője       
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályhoz 
                   érkezésétől számított 8 napon belül 

                        - az alapító okirat aláírására: a határozat közlésétől számított  
                          30 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DVG  Zrt.-vel megbízási, vállalkozási, üzemeltetési 
és őrzési szerződések, valamint a DPASE Kft.-vel létesítmény üzemeltetési szerződés 
megkötéséről 2022. április-december időszakra vonatkozóan című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

141/2022. (III.17.) határozata 
a DVG  Zrt.-vel megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések, 
valamint a DPASE Kft.-vel létesítmény üzemeltetési szerződés megkötéséről 

2022. április-december időszakra vonatkozóan 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t megbízza az alábbi táblázatban 
meghatározott feladatok ellátásával 2022. április 1. napjától 2022. december 
31. napjáig, a táblázatban rögzített díjazás mellett. 

 

1. Önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek kezelése 

 
bruttó 534.490,-Ft/hó 

2. Ingatanok elidegenítését szolgáló vételhátralék 
feladatok ellátása 

bruttó 168.100,-Ft/hó 

3. 
 

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

bruttó 543.062,-Ft/hó 

4. 
 

Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetése és 
karbantartása* 

bruttó 12.351.301,-Ft/hó 

5. Posták üzemeltetése** bruttó 1.645.315,-Ft/hó 

6. Alsó Duna-part játszótér bruttó 214.658,-Ft/hó 

7. Bercsényi M. u. 2. szám alatti ingatlan őrzése bruttó 727.478,-Ft/hó 

8. Magyar út 49. szám alatti iskolák kazánjának 
üzemeltetése 

bruttó 24.155,-Ft/hó 

9. Táborhely-Kemping és Szabadstrand üzemeltetése bruttó 2.662.742,-Ft/hó 

10. Csónakház üzemeltetése* bruttó 1.008.769,-Ft/hó 

11. Tornacsarnok üzemeltetése* bruttó 807.015,-Ft/hó 

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

bruttó 102.841,-Ft/hó 

13. Fáy A. u. műfüves pálya üzemeltetése bruttó 275.054,-Ft/hó 

14. Rév őrzés bruttó 10.515,-Ft/hó 

15. Radar bruttó 1.834.126,-Ft/hó 

16. Élményfürdő* bruttó 10.476.185,-Ft/hó 
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17. Kalandpark bruttó 966.333,-Ft/hó 

18. 317/2 hrsz. Műfüves pályák bruttó 1.500.000,-Ft/hó 

 Összesen bruttó 35.852.139,-
Ft/hó 

*  melyből levonásra kerül a létesítmény ivóvíz szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó 

tűzivíz biztosítás, szennyvízgyűjtés és kezelés 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 a dunaújvárosi 391/1 hrsz. alatti ingatlanon található Sporttelep 
(futballstadion és kiszolgáló) üzemeltetésével a jelenlegi üzemeltető DVG Zrt. 
helyett a DPASE Kft.-t bízza meg 2022. április 1. napjától 2031. december 31. 
napjáig, mely feladatot a társaság ingyenesen látja el, azzal, hogy az egyéb, 
üzemeltetéssel kapcsolatos bevételek (bérleti, használati díja stb.) üzemeltetőt 
illetik meg. 

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

pontjában hivatkozott feladatokra bruttó 286.817.112,-Ft (8 hónap) összegben 
az önkormányzat 2022. évi költségvetése 7. melléklet Vagyongazdálkodási 
feladatok 3. Dologi kiadások során forrást biztosít, egyúttal a 2022. december 
havi díjakra bruttó 35.852.139,-Ft forrást tervez a 2023. évi önkormányzati 
költségvetésben. 

 
4.  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 szerződéseket 
meghosszabbítja 2022. december 31. napjáig. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert jelen határozat 1.,2. és 4. pontjaiban hivatkozott, jelen határozat 
mellékleteit képező szerződések aláírására, egyúttal 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 
 



35 

 

6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy az 1. pontban rögzített kötelezettségvállalást a 3. pontban rögzítettek 
szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése 
módosításakor vegye figyelembe, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2023. évi költségvetése tervezésekor jelen határozat 1. 
pontjában hivatkozott feladatra a 3. pontban rögzítettek szerinti összeget 
tervezzen. 

 
Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                          a polgármester 
                        - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                          a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
                        - a költségvetés módosításáért és tervezéséért: 
                          a jegyző 
                        - a költségvetés módosításában és tervezésében való 
                          közreműködésért: 
                          a Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 

Határidő: - a 2022. évi költségvetése módosításának időpontja 
                        - a 2023. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a hozzájárulás megadásáról a dunaújvárosi 
0172/11 hrsz.-ú, erdő megnevezésű ingatlan művelési ág alóli kivonásához és a 
0172/10 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötéséről 
(Hamburger Hungária Kft. kérelme) című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 
fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 1 fő 
(Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

142/2022. (III.17.) határozata 
hozzájárulás megadásáról a dunaújvárosi 0172/11 hrsz.-ú, erdő megnevezésű 

ingatlan művelési ág alóli kivonásához és a 0172/10 hrsz.-ú ingatlanra 
vonatkozó adásvételi szerződés megkötéséről 

(Hamburger Hungária Kft. kérelme) 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
829/2021.(IX.16.) határozata alapján, a Hamburger Hungária Kft. jogi 
képviselője által, a dunaújvárosi 0172/10 hrsz.-ú, kivett lőtér megnevezésű, 2 
ha 3897 m2 nagyságú külterületi ingatlan vonatkozásában elkészített, jelen 
határozat 1. számú mellékletét képező adásvételi szerződés aláírására. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte a 

Hamburger Hungária Kft. (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46.) vételi 
ajánlatát, és támogatja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonát képező dunaújvárosi 0172/11 hrsz.-ú, erdő művelési ágú, 
1 ha 1736 m2 nagyságú, külterületi ingatlan értékesítését a Hamburger 
Hungária Kft. részére. Az adásvételi szerződés megkötése előtt szükséges az 
ingatlan művelési ág alóli kivonása, tekintettel arra, hogy a társaság nem 
szerezheti meg erdő tulajdonjogát a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 
szóló 2013. évi CXXII. törvény 9-11.§ rendelkezései szerint. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 
dunaújvárosi 0172/11 hrsz.-ú, erdő művelési ágú, 1 ha 1736 m2 nagyságú, 
külterületi ingatlan művelési ág alóli kivonását, egyúttal meghatalmazza a 
Horgas Ügyvédi Irodát ( 2030 Érd, Szovátai u. 43/B.) a művelési ág alóli 
kivonáshoz szükséges engedélyezési eljárásban, hatósági ügyekben történő 
képviseletére. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
rögzíti, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a kivonás 
eredményéért felelősséget nem vállal, és valamennyi az eljárással járó költség, 
díj megfizetése a Hamburger Hungária Kft.-t terheli. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy 

amennyiben a Hamburger Hungária Kft.-vel, jelen határozat 1. és 2. pontjában 
hivatkozottak szerinti tulajdonjog átruházás és művelési ág alóli kivonás 
tárgyban elkészített megállapodás aláírásától számított 2 éven belül a 
dunaújvárosi 0172/11 hrsz.-ú ingatlan művelési ág alóli kivonására irányuló 
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ingatlan-nyilvántartási eljárás jogerőssé válik, úgy Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a Hamburger Hungária Kft.-vel adásvételi szerződést köt 
a hivatkozott ingatlanra.  

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a dunaújvárosi 

0172/11 hrsz.-ú ingatlan vételárát az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Az erdő művelési ág alóli kivonására irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárás 
jogerőssé válását követően értékbecslésben megállapított forgalmi értékből 
levonásra kerül valamennyi kivonással kapcsolatos díj, költség, és ennek 
különbözete az ingatlan vételára. 

 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert jelen határozat 3. pontjában hivatkozott meghatalmazás, valamint 
a 4. és 5. pontjában hivatkozottak szerint elkészített megállapodás aláírására 
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság állásfoglalását követően, egyúttal 
felkéri a határozat közlésére. 

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

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

                  megküldését követő 8 napon belül 
               - az adásvételi szerződés, a megállapodás és a meghatalmazás 
                          aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon 
                          belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 69/2/G/13 helyrajzi számon 
nyilvántartott, természetben 2400 Dunaújváros Erkel kert 7.3/1. szám alatti lakás 
megnevezésű ingatlan elidegenítésről című határozati javaslatot – mellette szavazott 
10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 1 fő 
(Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

143/2022. (III.17.) határozata 
a dunaújvárosi 69/2/G/13 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 2400 

Dunaújváros Erkel kert 7.3/1. szám alatti lakás megnevezésű ingatlan 
elidegenítésről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi 

a dunaújvárosi 69/2/G/13 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Erkel kert 
7.3/1 szám alatt található, 51 m2 nagyságú, 2 szobás lakás. Jelen határozat 1. 
számú mellékletét képező Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 969/2021.(XI.18.) határozata értelmében pályázati kiírás jelent meg 
a hivatkozott ingatlan értékesítésére, a helyben szokásos módon. Az ingatlan 
induló kikiáltási ára - az értékbecslésben megállapított forgalmi érték alapján - 
15 millió forint, a pályázat postára adásának határideje 2021. december 15. volt. 
A pályázati felhívásra pályázat nem érkezett. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy új pályázati kiírás mellőzésével jelen határozat 1. pontjában hivatkozott 
pályázati felhívásra a pályázati határidőn túl Horváth Attila, a Dunaújvárosi 
Központi Sportegyesület Kajak-Kenu és Sárkányhajó Szakosztály edzője által 
benyújtott, jelen határozat 2. számú mellékletét képező vételi ajánlatot 
elfogadja, és 15.000.000,- vételáron értékesíti (áfa mentes) Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező dunaújvárosi 
69/2/G/13 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Erkel kert 7.3/1 szám alatt 
található, 51 m2 nagyságú, 2 szobás lakást, a hozzátartozó pincerekesszel, 
valamint a közösségben maradó vagyonrészekből erre eső 204/77.924 eszmei 
hányadrésszel, annak ismeretében, hogy 
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13.§ (1) bekezdése alapján 
törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon 
tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott 
értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem 
tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő 
részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet; 
- ajánlattevő jelen határozat 1. pontjában hivatkozott pályázati kiírásban 
meghatározott pályázati feltételek közül a pályázati biztosíték megfizetését nem 
teljesítette. 

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

az adásvételi szerződésben szerepelnie kell az alábbi kitételeknek: 
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-  a Magyar Államot az ingatlanra elővásárlási jog illeti meg, így az adásvételi 
szerződés azt követő napon lép hatályba, hogy az ingatlanra elővásárlásra 
jogosult lemond elővásárlási jogáról, vagy a nyilatkozattételi határidő lejár; 
- Vevő a teljes vételárat az adásvételi szerződés aláírásától számított 8 napon 
belül egy összegben köteles megfizetni Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére. 
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a vételár megfizetéséig 
fenntartja tulajdonjogát az ingatlanon és kiköti elállási jogát, amennyiben a vételár 
a szerződésben meghatározott időpontig nem kerül részére megfizetésre. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert vevő jogi képviselője által előkészített adásvételi szerződés 
aláírására, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően, 
egyúttal felkéri a határozat közlésére. 

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

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

        megküldését követő 8 napon belül 
               - az adásvételi szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
                          közlését követő 45 napon belül 



40 

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Tóth Kálmán képviselő módosító javaslatáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

144/2022. (III.17.) határozata 
Tóth Kálmán képviselő módosító javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatta Tóth 
Kálmán képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a bérleti szerződés 5. 
pontja egészüljön ki azzal, hogy „továbbá a választás és népszavazás lebonyolítása 
céljából a választási irodával köteles együttműködni”. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a bérleti szerződés megkötésére a 2400 

Dunaújváros, Jókai M. u. 19. szám alatti ingatlanra, gimnázium működtetése céljából 
(Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány kérelme) című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

145/2022. (III.17.)  határozata 
bérleti szerződés megkötésére a 2400 Dunaújváros, Jókai M. u. 19. szám alatti 

ingatlanra, gimnázium működtetése céljából 
(Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány kérelme) 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja a 

Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) kérelmét, 
amely alapján az Alapítvány részére bérbe adja gimnázium működtetése céljára 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 
kizárólagos tulajdonát képező, a dunaújvárosi 1189/1 hrsz.-ú földterületen 
található, dunaújvárosi 1189/1/A/1 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 2400 

Dunaújváros, Jókai M. u. 19. szám alatt található, 760 m2 nagyságú, iskola 

megnevezésű ingatlant 2022. április 1. napjától 2030. augusztus 31. napjáig, 
versenyeztetés mellőzésével, tekintettel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény CXCVI. 11.§ (17) bekezdésében foglaltakra azzal, hogy az 

1189/1 hrsz.-ú ingatlanon található 1189/1/A/2 hrsz.-ú, 109 m2 nagyságú 

épületrész a Városvédők Újtelepért Egyesület ingyenes használatában van, és 
az Alapítvány az ingatlanon kialakított játszótéri és felnőtt sportolásra alkalmas 
közösségi tér lakosság, továbbá népszavazás, helyi és országgyűlési 
választások során az önkormányzat általi használatát biztosítani köteles. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír 

arról, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 728/2015.(XII.17.) 

számú határozata alapján számított, az 1. pontban hivatkozott ingatlan regionális 
bérleti díja 16.068,-Ft/m²/év, azaz mindösszesen 12.211.680,-Ft/év. 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja az 
Alapítvány kedvezményes bérleti díj fizetését az alábbiak szerint: 
 
- 2022. április 1-2023. augusztus 31. közötti időszakban nem fizet bérleti díjat, 
ugyanakkor viseli a bérlemény ezen időszak rezsi költségeit ( az 1189/1/A/1 és 
az 1189/1/A/2 hrsz.-ú ingatlanok víz, áram és fűtési költségeinek 60%-a) 
- 2023. szeptember 1-2025. augusztus 31. között 100.000,-Ft/hó (áfamentes) 
bérleti díjat, valamint az ingatlan rezsi költségeit (az 1189/1/A/1 és az 
1189/1/A/2 hrsz.-ú ingatlanok víz, áram és fűtési költségeinek 80%-a) fizeti 
meg; 
- 2025. szeptember 1-2030. augusztus 31. között 220.195,-Ft/hó (áfamentes) 
bérleti díjat, valamint az ingatlan rezsi költségeit (az 1189/1/A/1 és az 1189/1/A/2 
hrsz.-ú ingatlanok víz, áram és fűtési költségeinek 80%-a) fizeti meg. 
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3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír 

arról, hogy a támogatás összege a bérleti jogviszony időtartama alatt 
87.169.940,-Ft, valamint arról, hogy a regionális bérleti díjnál kisebb összegű 
bérleti díj megállapítása közvetett támogatásnak minősül, és ezen tényt a 
támogatás összegszerűségével egyetemben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata zárszámadásában és illetékes szervei útján közzé köteles tenni. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy az Alapítvány az Önkormányzat előzetes hozzájárulásával beruházást, 
felújítást végezzen a bérleményen, mely munkát elvégezheti saját forrásból, 
támogatásból, saját maga és vállalkozók bevonásával. A beruházás, felújítás 
költségeinek a bérleti díjba történő beszámítását Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése nem támogatja. A beruházások értékének 
megtérítésére a bérleti szerződés megszűnésekor sem tarthat igényt az 
Alapítvány az Önkormányzattól. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza 

polgármestert jelen határozat 1. számú mellékletét képező bérleti szerződés 
aláírására és jelen határozat közlésére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                  a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való 
                  megküldését követő 8 napon belül 

         - a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését 
           követő 30 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Egészségmegőrzési Központ költségvetési 
előirányzata módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő 
(Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

146/2022. (III.17.) határozata 
az Egészségmegőrzési Központ költségvetési előirányzata módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletét módosítja aszerint, 
hogy a 9. melléklet általános tartalék sorát 10 000.000,- Ft-tal, azaz tízmillió 
forinttal lecsökkenti, az Egészségmegőrzési Központ 5. melléklet 8. cím 
Egészségmegőrzési Központ, B8 finanszírozási bevételek sorát egyidejűleg 
megemeli. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 

 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                             a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
          Határidő:    2022. március 31. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 

hogy az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének soron következő 
módosításánál vegye figyelembe. 

 

Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 
          a jegyző 

        - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
          a gazdasági főosztály vezetője 
 Határidő:   a 2022. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
          időpontja 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvány közbiztonsági rendezvénysorozata támogatásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

147/2022. (III. 17.) határozata  
a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány közbiztonsági 

rendezvénysorozata támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújváros és 
Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány (2400 Dunaújváros, Városháza tér 
2.) 2022. évi közbiztonsági rendezvénysorozata megvalósításához 900.000,- Ft, 
azaz kilencszázezer forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt, 
amely kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet 8. 
melléklet 8.6. közbiztonsági rendezvény támogatása sora nyújt fedezetet. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján a Dunaújváros és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítvánnyal a támogatási szerződést kösse meg 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 Miniszterelnökség által 
működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata 
eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás 
nem minősül állami támogatásnak, valamint intézkedjen a szerződés 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről.  

  
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:   

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

                            - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
                              a gazdasági főosztály vezetője 

   Határidő: - a határozat közlésére: 2022. március 31.  
 - a szerződés nyilvántartásba vételére és a szerződés aláírására: a 
    Miniszterelnökség által működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda 
    előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozatát 
                             követő 30 nap 

          - a pénzügyi teljesítésre: a szerződés aláírását követő 15 nap  
 

 


