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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. április 
21-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 3. napirendi pont 
levételéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

151/2022. (IV.21.) határozata 
a nyílt ülés meghívója szerinti 3. napirendi pont levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. április 21-ei 
nyílt ülésének meghívó szerinti 3. napirendi pontját, mely „Javaslat Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról 
szóló 7/2012. (I.20.) önkormányzati rendeletének 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 Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottságában, Ügyrendi, 
Igazgatási és Jogi Bizottságában történő személycserére, valamint Közbiztonsági és 
Környezetvédelmi Bizottságában képviselő bizottsági tag megválasztására” című 
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna 
Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

152/2022. (IV.21.) határozata 
a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottságában, Ügyrendi, Igazgatási és Jogi 

Bizottságában történő személycserére, valamint Közbiztonsági és 
Környezetvédelmi Bizottságában képviselő bizottsági tag megválasztására” 

című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. április 21-ei nyílt 
ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottságában, Ügyrendi, 
Igazgatási és Jogi Bizottságában történő személycserére, valamint Közbiztonsági és 
Környezetvédelmi Bizottságában képviselő bizottsági tag megválasztására” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 32. 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 ifjúságügyi tanácsnok 
visszahívására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol 
lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

153/2022. (IV.21.) határozata 
a „Javaslat az ifjúságügyi tanácsnok visszahívására” című előterjesztés 

sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. április 21-ei nyílt 
ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat az ifjúságügyi tanácsnok 
visszahívására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 33. napirendjeként felvette. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Cserna Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

154/2022. (IV.21.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. április 21-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 a 2022. évi költségvetési rendeletben előirányzat átcsoportosítására 
 
4.  Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megállapodás 

megkötésére 
 

5.  Javaslat a Dunaújvárosi Vegyeskarral kötött közművelődési együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatára, új megállapodás megkötésére 

 
6.  Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal megkötendő támogatási 

szerződés jóváhagyására 
 

7.  Javaslat a Modern Művészetért Közalapítvány támogatására 
 
8.  Javaslat a polgárőrségekkel együttműködési megállapodás megkötésére 

 
9.  Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére irányuló 

pályázat kiírására 
 

10.  Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP 
közfeladat ellátási szerződés alapján átadandó 2022. évi keretösszeg 
megállapítására és a 2021. évi elszámolás jóváhagyására 

 
11.  Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 A Ruhagyári út és Rév út 

közlekedésfejlesztése projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok 
módosítására 

 
12.  Javaslat az új szálloda létesítésével kapcsolatban, projekt közbeszerzési 

feladatainak ellátására vonatkozó szerződés aláírására, és további döntések 
meghozatalára 
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13.  Javaslat „Dunaújváros 3053 hrsz.-ú ingatlan részletes mérnökgeológiai 
vizsgálat készítése” tárgyában meghirdetett ajánlattételi felhívásokra beérkezett 
ajánlatok elbírálására 

 
14. Javaslat Kisapostag településfejlesztési koncepciójának és településrendezési 

eszközeinek felülvizsgálatáról szóló egyeztetési anyagának véleményezésére 
 

15.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által az OTP Bank 
Nyrt.-nél fennálló három beruházási célhitel kiváltására 

 
16.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által négy, különböző 

fejlesztési célú, éven túli hitel felvételére, a finanszírozási ajánlatban foglalt 
feltételek elfogadására, valamint a szerződések megkötésére 

 
17.  Javaslat a Volánbusz Zrt. 2021. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére 

vonatkozó elszámolás és a 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló, a 
2022. évi közszolgáltatási szerződés, valamint csuklósbuszok szólóbuszokra 
történő lecserélésének elfogadására 

 
18.  Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére nyújtott 4.900.000,- Ft 

összegű működési támogatás-felhasználás elfogadására 
 

19.  Javaslat a Mészáros Emese Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés 
módosításáról 

 
20.  Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. támogatási szerződésének 

módosítására 
 

21.  Javaslat a DVG Dunaújváros Vagyonkezelő Zrt.-vel, a Szabadstrand 
üzemeltetése tárgyban kötött üzemeltetési szerződés módosítására 
 

22. Javaslat Dunaújváros területén kijárt zöldterület zúzottkő terítésének, járda 
felújításának, akadálymentes lejáró átalakításának munkálataira 

 
23.  Javaslat önkormányzati tulajdonú konyhák villamos felújítási munkáira 

 
24.  Javaslat DMJV közigazgatási területén a Március 15. téren lévő köztéri óra 

felújítására vonatkozó szerződés megkötésére 
 
25.  Javaslat Dunaújváros szúnyoggyérítésre vonatkozó munkáira 

 
26.  Javaslat a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézettel kötendő 

együttműködési megállapodás aláírására 
 

27.  Javaslat három dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek önkormányzati 
tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jog biztosítására 

 
28.  Javaslat Barta Endre képviselő úr képviselői indítványának megtárgyalására 

 
29.  Javaslat Gombos István képviselői indítványának megtárgyalására 
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30.  Javaslat a 2021. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentés elfogadására 

 
31. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi adóztatási 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 
32. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ifjúsági, 

Sport és Turisztikai Bizottságában, Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottságában 
történő személycserére, valamint Közbiztonsági és Környezetvédelmi 
Bizottságában képviselő bizottsági tag megválasztására 

 
33. Javaslat az ifjúságügyi tanácsnok visszahívására 
 
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 12 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
155/2022. (IV.21.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. április 21-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 9 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), nem szavazott 
1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

156/2022. (IV.21.) 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 11 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Cserna 
Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
157/2022. (IV.21.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadta a lejárt 
határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 2022. évi költségvetési rendelet előirányzat 
átcsoportosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta 
Endre, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. 
Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

158/2022. (IV.21.) határozata  
a 2022. évi költségvetési rendelet előirányzat átcsoportosításáról 

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

veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius 
katasztrófára tekintettel érkező személyek lakhatására és ellátására 
20.000.000,- Ft, azaz húszmillió forintot biztosít, melynek fedezete Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete 9. melléklet 23.1 
általános tartalék soráról 20.000.000- Ft, azaz húszmillió forint összegnek a 7. 
melléklet 10.1. személyi juttatások sorára 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint, a 
7. melléklet 10.2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális sorára 100.000,- 
Ft, azaz százezer forint, a 7. melléklet 10.3. dologi kiadások sorára 
19.400.000,- Ft, azaz tizenkilencmillió-négyszázezer forint átcsoportosításával 
biztosított.  

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

hogy az 1. pontban hozott döntést az önkormányzat 2022. évi költségvetési 
rendelete soron következő módosítása során vegye figyelembe. 
  

Felelős: - a költségvetés módosításáért:  
      a jegyző 

               - a költségvetés módosításában való közreműködésért:  
      a gazdasági főosztály vezetője  

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az étkezést biztosító szolgáltatókkal a határozat melléklete szerinti 
szolgáltatási szerződést megkösse. 
 

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

                              a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő:   2022. április 30.  
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával 
megkötött megállapodásról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 
fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. Székely 
Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
159/2022. (IV.21.) határozata 

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött megállapodásról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy 

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, valamint Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata a 2022. évi augusztus 20. ünnephez kapcsolódó 
városi rendezvény, valamint az Önkormányzat által meghatározott városi 
rendezvények és ahhoz kapcsolódó feladatok lebonyolításában való 
közreműködésre a határozat mellékletét képező megállapodást megkösse. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester  
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a Humán Szolgáltatási Főosztály vezetője  
 Határidő:  2022. május 15. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Vegyeskarral kötött Közművelődési 
együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról, új megállapodás megkötéséről című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Cserna Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
160/2022. (IV.21.) határozata  

a Dunaújvárosi Vegyeskarral kötött Közművelődési együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatáról, új megállapodás megkötéséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felülvizsgálta a 
Dunaújvárosi Vegyeskarral 2000. március 24-én kötött Közművelődési 
együttműködési megállapodást és a felülvizsgálat eredményeként a jelen határozat 
mellékletét képező Együttműködési megállapodást köti meg, egyúttal felhatalmazza 
a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

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

Határidő: 2022. április 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal 
megkötendő támogatási szerződés 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, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. 
Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

161/2022. (IV.21.) határozata 

a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal megkötendő támogatási 
szerződés jóváhagyásáról  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Jószolgálati 

Otthon Közalapítvány (2400 Dunaújváros, Liget köz 6.) részére a 2022. évi 
nyári táborozás megvalósításához 198.000,- Ft, azaz százkilencvennyolcezer 
forint összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt, amely 
kötelezettségvállalásra DMJV Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és 
végrehajtásáról szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete 8. melléklet 10.2. 
Szociális és egészségügyi szervezetek 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 Jószolgálati Otthon 
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. május 5.  
    - 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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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Modern Művészetért Közalapítvány 
támogatásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol 
lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

162/2022. (IV.21.) határozata 
a Modern Művészetért Közalapítvány támogatásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja a 

2022. január 1-jétől szeptember 30-ig tartó Újvárosi Folklór c. rendezvényt. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Modern 
Művészetért Közalapítványt (2400 Dunaújváros, Vasmű út 12.) az 1. pontban 
meghatározott feladatra a határozat melléklete szerinti támogatási 
szerződésben előírtak szerint bruttó 1.000.000,- Ft, azaz bruttó egymillió forint 
összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti, melynek fedezetét 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete 8. mellékletének 9.9. 
során meghatározott előirányzat biztosítja. 

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

hogy a 2.) pont szerinti ellenérték kiegyenlítéséről a támogatási szerződésben 
foglaltaknak megfelelően intézkedjen. 

 
Felelős:       - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő:     - a szerződés aláírásra: 2022. április 30. 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a 2. pontban meghatározott döntés alapján a Modern Művészetért 
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:  
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                  a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
                   - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
                     a gazdasági főosztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: 2022. április 30. 
  - 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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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a polgárőrségekkel együttműködési megállapodás 
megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Lőrinczi 
Konrád), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

163/2022. (IV.21.) határozata 
  a polgárőrségekkel együttműködési megállapodás megkötéséről 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. 
pontjában meghatározott feladat - és hatáskörében eljárva Dunaújváros 
közigazgatási területén működő Polgárőr Egyesületekkel megállapodást köt.  

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező együttműködési 
megállapodást aláírja.  

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

    a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2022. április 29. 
                - a szerződés aláírására: 2022. május 13. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére irányuló 
pályázat kiírásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna 
Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

164/2022. (IV.21.) határozata 

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére irányuló pályázat 
kiírásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése pályázatot ír ki a 

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros (2400 Dunaújváros, Bólyai J. u. 2.) vezetésére, 
magasabb vezetői beosztás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek 
a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 
alapján, a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint.  

 

2.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a 
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (Nemzeti Közigazgatási 
Intézet) internetes oldalán, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
honlapján gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről. 

  

 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                              a jegyző    

                            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                              a személyügyi osztály vezetője 
 Határidő:  2022. május 2. 

 

3.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a benyújtott pályázatok 
véleményezésére három tagú eseti bizottságot hoz létre, egyben felkéri a bizottság 
tagjait, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezzék és az eseti bizottság 
véleményét is tartalmazó jegyzőkönyvet 2022. június 17-ig juttassák el Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármesteréhez. Az eseti bizottság írásbeli véleményének 
polgármesterhez történő leadását követően a bizottság külön intézkedés nélkül 
megszűnik. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az eseti 
bizottság feladatainak ellátásával a Magyar Bölcsődék Egyesülete által delegált 
személyt, dr. Molnár Attila jegyzőt, Barta Endre alpolgármestert bízza meg. 

 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, 
hogy az eseti, valamint a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság véleményének 
kikérése mellett a beérkezett pályázatokat terjessze a Közgyűlés elé. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                             a polgármester 
                           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                              a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

                           - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
                             a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
 Határidő: 2022. július 14. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern 
Városok Program-TOP közfeladat ellátási szerződés alapján átadandó 2022. évi 
keretösszeg megállapítására és a 2021. évi elszámolás jóváhagyásáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), 
távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

165/2022. (IV.21.) határozata 
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP 
közfeladat ellátási szerződés alapján átadandó 2022. évi keretösszeg 

megállapítására és a 2021. évi elszámolás jóváhagyásáról 
 
 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a 

Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel 2016. szeptember 1-jén megkötött, 2017. 
szeptember 12-én, 2017. november 21-én, 2018. május 9-én, 2018. december 
4-én, 2019. május 2-án, illetve 2021. szeptember 27-én módosított, a Modern 
Városok Programhoz, illetve a Területfejlesztési Operatív Programhoz 
kapcsolódó közfeladat ellátási szerződésben rögzített feladatok ellátása 
ellentételezésére 2021. évben átadott pénzösszegre vonatkozó elszámolását, 
mely a határozat mellékletét képezi. 

 
2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat 

1.) pontjában megjelölt szerződésben rögzített feladatok ellátása 2022. évi 
ellentételezésére 30.000.000,- Ft keretösszeget határoz meg, melyre fedezetet 
biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetése 7. melléklet 22.3. Modern Városok Program/ 5. Egyéb kiadások 
során azzal, hogy az összeg két részletben (50 % - 50 %) folyósítandó a 
határozat 4.) pontjában rögzített határidők szerint. 

 
3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat 

mellékletét képező közfeladat ellátási szerződés 8. számú módosítási 
tervezetét elfogadja és hozzájárul a szerződés megkötéséhez, egyben felkéri 
polgármestert e szerződésmódosítás aláírására és a határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért: 
                 a főépítészi és pályázati osztály vezetője  
Határidő: a szerződésmódosítás aláírására: 2022. május 6. 
         

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

 
 



19 

 

 Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                              a jegyző 
                            - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:        
                              a főépítészi és pályázati osztály vezetője  
 Határidő: - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2022. május 6. 
        - a kötelezettségvállalás teljesítésére:  
                             1. részlet: 2022. május13. 
          2. részlet: 2022. szeptember 30. 
                          - a határozat közlésére: 2022. május 6. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 A Ruhagyári út 
és Rév út közlekedésfejlesztése projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok 
módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

166/2022. (IV.21.) határozata 
a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 A Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése 

projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok módosításáról 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. évi 

költségvetési rendeletet a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 A Ruhagyári út és 
Rév út közlekedésfejlesztése projekt előirányzatai tekintetében az alábbiak 
szerint módosítja:  

 

Részletező 
kód 

Előirányzat sorra Eredeti 
előirányzat 

(Ft) 

Módosított 
előirányzat 

(Ft) 

Rovat 

91505126 3. melléklet /Egyéb felhalmozási célú 
támogatások bevételei 
államháztartáson belülről /TOP-615-
163 Ruha-Rév BEVÉTEL 

 
15 300 000 

+4 001 000 
 

19 301 000 

 
B25 

Bevételi előirányzat módosítás összesen: + 4 001 000 

51505126 12. melléklet/22.2.4. TOP-6.1.5-16-3 
Ruhagyári út és Rév út 
közlekedésfejlesztése kivitelezés: 
kivitelezés NETTÓ 

204 803 000 +28 853 000 
+ 1 000 

kerekítéssel 
+ 28 854 000 
233 657 000 

K62 

51505126 7. melléklet/22.2. TOP Programok/3. 
dologi kiadások/ TOP-6.1.5-16-3 
Ruhagyári út és Rév út 
közlekedésfejlesztése kivitelezés: 
kivitelezés F. ÁFA 

55 297 000 + 7 792 000 
- 1 000 

kerekítéssel 
+ 7 791 000 
63 088 000 

K352 

51505126 12. melléklet/22.2.4. TOP-6.1.5-16-3 
Ruhagyári út és Rév út 
közlekedésfejlesztése kivitelezés: 
lehívható tartalékból fedezni kívánt 
NETTÓ 

12 047 000 -12 047 000 
 
 
 

0 

K62 

51505126 7. melléklet/22.2. TOP Programok/3. 
dologi kiadások/ TOP-6.1.5-16-3 
Ruhagyári út és Rév út 
közlekedésfejlesztése kivitelezés: 
lehívható tartalékból fedezni kívánt F. 
ÁFA 

3 253 000    -3 253 000 
 
 
 
 

0 

K352 

51505126 7. melléklet/22.2. TOP Programok/3. 
dologi kiadások/ TOP-6.1.5-16-3 
Ruhagyári út és Rév út 
közlekedésfejlesztése közbeszerzési 
feladatok NETTÓ 

2 409 000   -2 409 000 
 
 
 

0 

K336 

51505126 7. melléklet/22.2. TOP Programok/3. 
dologi kiadások/ TOP-6.1.5-16-3 
Ruhagyári út és Rév út 

651 000 - 651 000 
 
 

K351 
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közlekedésfejlesztése közbeszerzési 
feladatok ÁFA 

 
0 

51505126 7. melléklet/22.2. TOP Programok/3. 
dologi kiadások/ TOP-6.1.5-16-3 
Ruhagyári út és Rév út 
közlekedésfejlesztése tanulmányok 
NETTÓ 

11 247 000 -11 247 000 
 
 
 

0 

K336 

51505126 7. melléklet/22.2. TOP Programok/3. 
dologi kiadások/ TOP-6.1.5-16-3 
Ruhagyári út és Rév út 
közlekedésfejlesztése tanulmányok 
ÁFA 

3 037 000 -3 037 000 
 
 
 

0 

K351 

Kiadási előirányzat módosítás összesen: + 4 001 000 

 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
jegyzőt, hogy a határozati javaslat 1.) pontjában részletezett előirányzat 
módosítást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi 
költségvetési rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe. 
 
Felelős: - a költségvetési rendelet módosításáért:  

                        a jegyző  
             - a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért: 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                        a főépítészi és pályázati osztály vezetője 

Határidő: - a rendelet módosítására:  
                a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja 
                      - a határozat közlésére: 2022. május 6. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az új szálloda létesítésével kapcsolatban, projekt 
közbeszerzési feladatainak ellátására vonatkozó szerződés aláírásáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Cserna Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

167/2022. (IV.21.) határozata 
az új szálloda létesítésével kapcsolatban, projekt közbeszerzési feladatainak 

ellátására vonatkozó szerződés aláírásáról  
 

1.)  Magyarország Kormánya a 202/2017. (VII.10.) Korm. rendeletben kizárólagos 
joggal a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési 
Zrt-t jelölte ki a  „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS 
Wellness- és Gyógyászati Központ mellett” projekt közbeszerzési feladatok 
ellátására.  

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

hogy a  „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness- 
és Gyógyászati Központ mellett”  beruházás közbeszerzési feladatok ellátására 
vonatkozó, a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt-vel kötendő, a határozati javaslat mellékletét képező 
megbízási szerződés hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, a szerződés 
megkötéséhez hozzájárul. 
A megbízási szerződés teljesítésével felmerülő költségeket központi 
költségvetési forrás fedezi, így önkormányzati forrást a megbízási díj nem 
igényel. 

 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, a 2. pontban szereplő szerződés aláírására.  
 

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: 2022.06.10. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az új szálloda létesítésével kapcsolatban, projekt 
tervellenőri, beruházás-lebonyolítói és építési műszaki ellenőri feladatainak ellátására 
vonatkozó döntések meghozataláról című határozati javaslatot – mellette szavazott 
12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. Székely Károly) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

168/2022. (IV.21.) határozata 
az új szálloda létesítésével kapcsolatban, projekt tervellenőri, beruházás-
lebonyolítói és építési műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó 

döntések meghozataláról  
 

1.)  Magyarország Kormánya a 202/2017. (VII.10.) Korm. rendeletben kizárólagos 
joggal a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési 
Zrt-t jelölte ki a „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS 
Wellness- és Gyógyászati Központ mellett” projekt tervellenőri, beruházás-
lebonyolítói és építési műszaki ellenőri feladatainak ellátására.  

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

hogy a  „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness- 
és Gyógyászati Központ mellett”  beruházás tervellenőri, beruházás-lebonyolítói 
és építési műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó, a Beruházási, 
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-vel kötendő, a 
szerződések megkötéséhez hozzájárul,  
A megbízási szerződés teljesítésével felmerülő költségeket központi 
költségvetési forrás fedezi, így önkormányzati forrást a megbízási díj nem 
igényel. 

 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, - az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság véleményének 
kikérése után - a 2. pontban szereplő szerződések aláírására.  

       
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:  2022.07.10. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Dunaújváros 3053 hrsz-ú ingatlan részletes 
mérnökgeológiai vizsgálat készítése” tárgyában meghirdetett ajánlattételi 
felhívásokra beérkezett ajánlatok elbírálásáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szepesi Attila), távol lévő 2 fő 
(Cserna Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

169/2022. (IV.21.) határozata 
„Dunaújváros 3053 hrsz-ú ingatlan részletes mérnökgeológiai vizsgálat 
készítése” tárgyában meghirdetett ajánlattételi felhívásokra beérkezett 

ajánlatok elbírálásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
eredménytelennek nyilvánítja a „Dunaújváros 3053 hrsz-ú ingatlan részletes 
mérnökgeológiai vizsgálat készítése” tárgyában 2022. január 27-én kiküldött 
ajánlattételi eljárást. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatályon kívül 

helyezi Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 915/2021. 
(X.21.) határozatát. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nem támogatja 

azt a célt, hogy Dunaújváros településrendezési eszközei a 3053 hrsz. alatti 
ingatlanon módosuljanak, mivel az ingatlan már Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 19/2003. (V.16.) Dunaújváros építési szabályzatáról és 
szabályozási tervéről szóló rendeletének hatályba lépésekor – 2003. május 30. 
– roskadásveszélyes területként került kiszabályozásra és az azóta készült 
minden mérnökgeológiai vizsgálat fenntartotta a szigorú mérnökgeológiai 
korlátozást. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert a jelen határozat közlésére a kérelmezővel.  
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
               a polgármester 

  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
    főépítészi és pályázati osztályvezető 

Határidő: 2022. május 15. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Kisapostag településfejlesztési koncepciójának 
és településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról szóló egyeztetési anyagának 
véleményezéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

170/2022. (IV.21.) határozata 
Kisapostag településfejlesztési koncepciójának és településrendezési 

eszközeinek felülvizsgálatáról szóló egyeztetési anyagának véleményezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kisapostag 
településfejlesztési eszközeinek egyeztetési anyagát elfogadja és a terv 
véglegesítésénél az alábbiak figyelembe vételét kéri és az egyeztetési 
folyamatban továbbra is részt kíván venni. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kisapostag 
településrendezési eszközeinek egyeztetési anyagát elfogadja és a terv 
véglegesítésénél az alábbiak figyelembe vételét kéri: 
a) Kisapostag – korlátozások tervlapon az új Dunaújváros – Kisapostag 
közigazgatási határ szerepeljen  
 és az egyeztetési folyamatban továbbra is részt kíván venni. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert a határozat közlésére Kisapostag polgármesterével. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
        a polgármester 

          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 főépítészi és pályázati osztályvezető 
Határidő:  2022. május 2. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 87.300.000 Ft összegű, az OTP Bank Nyrt-nél 
fennálló beruházási hitel kiváltásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 9 
fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő 
(Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. 
Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

171/2022. (IV.21.) határozata 
87.300.000 Ft összegű, az OTP Bank Nyrt-nél fennálló beruházási hitel 

kiváltásáról  
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy 87.300.000 Ft összegű, éven túli, OTP Bank Nyrt-nél fennálló 
beruházási hitelét kiváltja 2022. május 1. napjától. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a 

K&H Bank Zrt. 2022. április 12. napján megküldött forgóeszköz hitelszerződés 
tervezetben foglalt feltételeit. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a hitelkiváltás ügyében eljárjon, a forgóeszköz 
hitelszerződést és az inkasszós felhatalmazásokat az Önkormányzat 
képviseletében a K&H Bank Zrt-vel aláírja, az OTP Bank Nyrt-nél fennálló 
tartozást lezárja. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
           a polgármester 

                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
           a gazdasági főosztályvezető 

Határidő: a szerződések aláírására: 2022. április 29. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 82.050.000 Ft összegű, az OTP Bank Nyrt-nél 
fennálló beruházási hitel kiváltásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 9 
fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő 
(Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. 
Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

172/2022. (IV.21.) határozata 
82.050.000 Ft összegű, az OTP Bank Nyrt-nél fennálló beruházási hitel 

kiváltásáról  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy 82.050.000 Ft összegű, éven túli, OTP Bank Nyrt-nél fennálló beruházási 
hitelét kiváltja 2022. május 1. napjától. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a K&H 

Bank Zrt. 2022. április 12. napján megküldött forgóeszköz hitelszerződés 
tervezetben foglalt feltételeit. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a hitelkiváltás ügyében eljárjon, a forgóeszköz 
hitelszerződést és az inkasszós felhatalmazásokat az Önkormányzat 
képviseletében a K&H Bank Zrt-vel aláírja, az OTP Bank Nyrt-nél fennálló 
tartozást lezárja. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                a gazdasági főosztályvezető 
Határidő: a szerződések aláírására: 2022. április 29. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 71.550.000 Ft összegű, az OTP Bank Nyrt-nél 
fennálló beruházási hitel kiváltásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 9 
fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő 
(Gombos István), nem szavazott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 2 fő 
(Cserna Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

173/2022. (IV.21.) határozata 
71.550.000 Ft összegű, az OTP Bank Nyrt-nél fennálló beruházási hitel 

kiváltásáról  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy 71.550.000 Ft összegű, éven túli, OTP Bank Nyrt-nél fennálló beruházási 
hitelét kiváltja 2022. május 1. napjától. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a K&H 

Bank Zrt. 2022. április 12. napján megküldött forgóeszköz hitelszerződés 
tervezetben foglalt feltételeit. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a hitelkiváltás ügyében eljárjon, a forgóeszköz 
hitelszerződést és az inkasszós felhatalmazásokat az Önkormányzat 
képviseletében a K&H Bank Zrt-vel aláírja, az OTP Bank Nyrt-nél fennálló 
tartozást lezárja. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                a gazdasági főosztályvezető 
Határidő: a szerződések aláírására: 2022. április 29. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 49.784.000 Ft összegű fejlesztési célú, éven túli 
hitel felvételéről, a finanszírozási ajánlatban foglalt feltételek elfogadásáról, valamint 
a szerződés megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő (Barta 
Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. Székely 
Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

174/2022. (IV.21.) határozata 
49.784.000 Ft összegű fejlesztési célú, éven túli hitel felvételéről, a 

finanszírozási ajánlatban foglalt feltételek elfogadásáról, valamint a szerződés 
megkötéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy 49.784.000 Ft összegű, éven túli, változó kamatozású beruházási hitelt 
vesz fel a K&H Bank Zrt-től 2032. december 31-i lejárattal, a kézilabda 
mobilcsarnok vételár 3. részletének finanszírozására. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a 

K&H Bank Zrt. 2022. április 11. napján megküldött finanszírozási ajánlatban 
foglalt feltételeit. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon, a hitelszerződést és az 
inkasszós felhatalmazásokat az Önkormányzat képviseletében a K&H Bank 
Zrt-vel aláírja. 

 

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

Határidő: a szerződések aláírására: 2022. április 29. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 99.000.000 Ft összegű fejlesztési célú, éven túli 
hitel felvételéről, a finanszírozási ajánlatban foglalt feltételek elfogadásáról, valamint 
a szerződés megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő (Barta 
Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. Székely 
Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

175/2022. (IV.21.) határozata 
99.000.000 Ft összegű fejlesztési célú, éven túli hitel felvételéről, a 

finanszírozási ajánlatban foglalt feltételek elfogadásáról, valamint a szerződés 
megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy 99.000.000 Ft összegű, éven túli, változó kamatozású beruházási hitelt 
vesz fel a K&H Bank Zrt-től 2032. december 31-i lejárattal, útfejlesztés és 
parkoló építés finanszírozására. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a K&H 

Bank Zrt. 2022. április 11. napján megküldött finanszírozási ajánlatban foglalt 
feltételeit. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon, a hitelszerződést és az 
inkasszós felhatalmazásokat az Önkormányzat képviseletében a K&H Bank 
Zrt-vel aláírja. 
 

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

Határidő: a szerződések aláírására: 2022. április 29. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 90.532.000 Ft összegű fejlesztési célú, éven túli 
hitel felvételéről, a finanszírozási ajánlatban foglalt feltételek elfogadásáról, valamint 
a szerződés megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő (Barta 
Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. Székely 
Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

176/2022. (IV.21.) határozata 
90.532.000 Ft összegű fejlesztési célú, éven túli hitel felvételéről, a 

finanszírozási ajánlatban foglalt feltételek elfogadásáról, valamint a szerződés 
megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy 90.532.000 Ft összegű, éven túli, változó kamatozású beruházási hitelt 
vesz fel a K&H Bank Zrt-től 2032. december 31-i lejárattal, a KEHOP 2.2.2. 
pályázati önerő és a Szent István úti átemelő felújításának finanszírozására. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a K&H 

Bank Zrt. 2022. április 11. napján megküldött finanszírozási ajánlatban foglalt 
feltételeit. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon, a hitelszerződést és az 
inkasszós felhatalmazásokat az Önkormányzat képviseletében a K&H Bank 
Zrt-vel aláírja. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                a gazdasági főosztályvezető 
Határidő: a szerződések aláírására: 2022. április 29. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 63.286.000 Ft összegű fejlesztési célú, éven túli 
hitel felvételéről, a finanszírozási ajánlatban foglalt feltételek elfogadásáról, valamint 
a szerződés megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő (Barta 
Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. Székely 
Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

177/2022. (IV.21.) határozata 
63.286.000 Ft összegű fejlesztési célú, éven túli hitel felvételéről, a 

finanszírozási ajánlatban foglalt feltételek elfogadásáról, valamint a szerződés 
megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy 63.286.000 Ft összegű, éven túli, változó kamatozású beruházási hitelt 
vesz fel a K&H Bank Zrt-től 2032. december 31-i lejárattal, közvilágítás 
finanszírozására. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a K&H 

Bank Zrt. 2022. április 11. napján megküldött finanszírozási ajánlatban foglalt 
feltételeit. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon, a hitelszerződést és az 
inkasszós felhatalmazásokat az Önkormányzat képviseletében a K&H Bank 
Zrt-vel aláírja. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                a gazdasági főosztályvezető 
Határidő: a szerződések aláírására: 2022. április 29. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a Volánbusz Zrt. 2021. évi helyi közszolgáltatási 

tevékenységére vonatkozó elszámolás és a 2021. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, 
Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

178/2022. (IV.21.) határozata 

a Volánbusz Zrt. 2021. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó 
elszámolás és a 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a VOLÁNBUSZ 

Zrt. által benyújtott, a határozat 1. számú mellékleteként csatolt 2021. évi 
tevékenységére vonatkozó beszámolót megismerte, és elfogadja azzal, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának VOLÁNBUSZ Zrt. felé  
9.515.864 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett 2021. évre vonatkozóan, 
egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 

 

Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
                      a polgármester   
                  a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                      a vagyonkezelési osztály vezetője 
                      
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 

foglalt fizetési kötelezettséget a 2022. évi önkormányzati költségvetés 8. 
melléklet 16.1. Volánbusz Zrt. veszteségkiegyenlítés előirányzata terhére 
biztosítja. 

 
Felelős:   a határozat végrehajtásáért: 

                     a polgármester   
                 a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                     a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: a határozat közlésére: 2022 április 29. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a Volánbusz Zrt. által javasolt csuklósbuszok 

szólóbuszokra történő lecserélése javaslatának elfogadásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna 
Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

179/2022. (IV.21.) határozata 
a Volánbusz Zrt. által javasolt csuklósbuszok szólóbuszokra történő lecserélése 

javaslatának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Volánbusz Zrt. által a 
határozat mellékletében csatolt javaslat szerint elfogadja a csuklósbuszok cseréjét 
szólóbuszokra, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 
 

Felelős:   a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   
            a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2022 április 29. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási új, 2022. évre vonatkozó közszolgáltatás szerződés elfogadásáról – 
Volánbusz Zrt. című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. Székely Károly) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

180/2022. (IV.21.) határozata 
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási új, 2022. évre 

vonatkozó közszolgáltatás szerződés elfogadásáról – Volánbusz Zrt. 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyűlése a 880/2021. 

(X.21.) határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Volánbusz Zrt., 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 
közszolgáltatással kapcsolatosan megküldött Közszolgáltatási szerződést 2022. 
január 01-től 2022. december 31-ig tartóan elfogadja és utasítja a polgármestert 
a határozat közlésére és a határozat mellékleteként csatolt Közszolgáltatási 
szerződés aláírására. 

 

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

Határidő: a határozat közlésére: 2022. április 27. 
                        a közszolgáltatási szerződés aláírására: 2022. május 03. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére 
nyújtott 4.900.000,- Ft összegű működési támogatás-felhasználás elfogadásáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Cserna Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

181/2022. (IV.21.)  határozata  
a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére nyújtott 4.900.000,- Ft összegű 

működési támogatás-felhasználás elfogadásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 
elfogadja a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére - Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 691/2021.(VI.24.) számú határozata 
alapján - a 2021. június-december hónapokban felmerült működési költségekre 
nyújtott 4.900.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás elszámolását, 
amelyből megállapítható, hogy 816.696,- Ft nem került felhasználásra. A 
támogatási összeg fel nem használt részét a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit 
Kft. köteles visszafizetni Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
részére a támogatás szerződésben rögzítettek szerint, azaz az elszámolás 
elfogadását követő 30 napon belül. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert jelen határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
                a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Határidő:  a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                 megküldést követő 8 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Mészáros Emese Ügyvédi Irodával kötött 
megbízási szerződés módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 
10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. 
Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

182/2022. (IV.21.) határozata 

a Mészáros Emese Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés módosításáról 
 

1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja a 
Mészáros Emese Ügyvédi Irodával (1062 Budapest, Andrássy út 113.) a 
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. által 26.G.40./2021 ügyszám 
alatt jogviszony fennállásának megállapítása iránt indított polgári peres 
eljárásban peres képviselet, ügyvédi tevékenység ellátása tárgyban 2021. július 
7-én megkötött megbízási szerződés módosítását változatlan díjazás mellett. A 
megbízási szerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
„A Felek megállapodnak, hogy jelen módosítással a megbízási szerződést 
keretszerződéssé alakítják át, így az 1. pont helyébe a következő 
rendelkezések lépnek 

 
1.1. Jelen Szerződés alapján Megbízó megbízza Megbízottat az ügyvédi 

tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 
rendelkezései szerinti ügyvédi tevékenység ellátásával a jelen Szerződésben 
foglaltak szerint. Megbízott a megbízást elfogadja, és azt a jelen Szerződés, 
az Üttv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) rendelkezései alapján vállalja ellátni. 
 

1.2. Erre tekintettel Megbízott feladatát képezi Megbízó eseti utasításaiban 
meghatározottaknak megfelelően: 

  
1.2.2. Általános jogi szolgáltatások körében Megbízói ügyfelei számára Megbízó 

helyetteseként 
- általános jogi tanácsadás 
- jogesetek írásbeli véleményezése, megoldása, 
- szerződések, okiratok, beadványok véleményezése, szerkesztése, 
- a Megbízó helyettesítése esetleges peren kívüli, üzleti tárgyalásokon, 
- minden egyéb ügyvédi tevékenységnek minősülő ügy ellátása. 
 
1.2.3. Speciális szaktudást jogi szolgáltatások körében 
- büntető ügyekben jogi szakvélemény készítése 
- feljelentés elkészítése, benyújtása az illetékes hatósághoz 
- sértetti képviselet peres és nem peres ügyszakban egyaránt 
- polgári peres ügyekben peres képviselet” 
 
2.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződés 2. 
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számú módosítás aláírására, egyúttal felkéri jelen határozat közlésére. 
 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 

                  megküldést követő 8 napon belül 
- a megbízási szerződés módosítás 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 DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. 
támogatási szerződésének módosítására című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szepesi Attila), távol lévő 2 fő 
(Cserna Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

183/2022. (IV.21.) határozata 

a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. támogatási szerződésének 
módosítására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DSE Röplabda Akadémia 
Nonprofit Kft. 2022. febuár  08-án támogatási szerződés 5.2. pontja az alábbiakra 
módosuljon: 
“5.2. A támogatás felhasználásának 

- kezdő időpontja: 2021. július 01. 
- véghatárideje: 2022. március 31.”, 

 egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére és a határozat mellékleteként 
csatolt támogatási szerződésmódosítás aláírására. 
 

Felelős:   a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   
            a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2022 április 29. 
            a szerződésmódosítás aláírására: 2022. április 29. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DVG Dunaújváros Vagyonkezelő Zrt.-vel, a 
Szabadstrand üzemeltetése tárgyban kötött üzemeltetési 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, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol 
lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

184/2022. (IV.21.) határozata 

a DVG Dunaújváros Vagyonkezelő Zrt.-vel, a Szabadstrand üzemeltetése 
tárgyban kötött üzemeltetési szerződés módosításáról 

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: DVG Zrt.) között a dunaújvárosi 3351 hrsz.-ú, 
Táborhely-Kemping, és a dunaújvárosi 3350/1 hrsz.-ú Szabadstrand és annak 
területén található felépítmények üzemeltetése tárgyban 2014. május 6-án 
létrejött és többször módosított üzemeltetési szerződést módosítja, tekintettel 
arra, hogy a Szabadstrand területén a Modern Városok Program Szalki-sziget 
rekreációs célú fejlesztése keretén belül az alábbi beruházások valósultak meg: 

 

-Vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató egység (REMIX) épületének teljes 
rekonstrukciója 

- Öltöző épületek és vizes blokkok teljes rekonstrukciója 

- Szabadtéri színpad átépítése 

- Strand sportpályák létesítése, mobil lelátók kiépítése 

- Futópálya kiépítése 

- Futópálya környezetében sportcélú kültéri eszközök és pihenőhelyek 
kialakítása 

 
Az üzemeltetést a DVG Zrt. 2022. április 1. napjától bruttó 2.662.742,-Ft/hó 
díjazás mellett látja el, az üzemetetési szerződés 2027. december 31. napjáig 
tart. A DVG Zrt. jogosult az esetleges díjemelési igényét minden év január 31-ig 
írásban indokolással ellátva kezdeményezni Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatánál.  

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír 
arról, hogy az 1. pontban hivatkozott vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató 
egység műszaki átadás-átvétele jelen határozat meghozatala napjáig nem 
zárult le, valamint arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium NFPF/42703-
7/2017 iktatószámú Előterjesztése 3.1. A projekt rövid leírása pontja értelmében 
a fejlesztés üzemeltetéséről a DVG Zrt. gondoskodik, ugyanakkor a 
Miniszterelnökség mint támogató és Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata mint kedvezményezett között a Modern Városok Program 
keretében a „A Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” elnevezésű program 
támogatása tárgyban létrejött Támogatói okirat 12.1 pontja értelmében 
beruházás, a beruházással létrehozott vagyon a beszámoló elfogadásától 
számított három évig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával és a 
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foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, 
átruházásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve 
terhelhető meg. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozat 2. 
pontjában rögzítettek ismeretében úgy határoz, hogy nem szükséges a 
Miniszterelnökség előzetes jóváhagyása az 1. pontban hivatkozott 
felépítmények/eszközök DVG Zrt. általi üzemeltetéshez. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert jelen határozat mellékletét képező módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt üzemeltetési szerződés 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 

               - az üzemeltetési 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 a Dunaújváros területén kijárt zöldterület zúzottkő 
terítésének, járda felújításának, akadálymentes lejáró átalakításának munkálatairól 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol 
lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

185/2022. (IV.21.) határozata 
Dunaújváros területén kijárt zöldterület zúzottkő terítésének, járda 
felújításának, akadálymentes lejáró átalakításának munkálatairól 

 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a Dunaújváros területén kijárt zöldterület zúzottkő terítésének, járda 
felújításának, akadálymentes lejáró átalakításának munkáit (Balogh Á. u. belső 
udvarában a kijárt zöldterületre zúzottkő burkolat kialakítása (Balogh Á. u. 24. 
és Esze T. u. 13/b. között), Batsányi J. u. 41–53. számmal szembeni kijárt 
zöldterületre zúzottkő burkolat terítése, Bocskai I. u. mögötti parkban a sétány 
felújítása zúzottkő burkolattal (Kádár völgy felé eső szakasz), Fáy A. u. 1–3. 
előtt aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal II. ütem, Hajnal u. 1. előtt 
a megsüllyedt aszfalt burkolatú járda helyreállítása, Kőműves u. mögötti 
parkban a kijárt zöldterületre zúzottkő burkolat terítése, Lajos király krt. 19-21. 
előtt az aszfalt burkolatú járda felújítása II. ütem, Római krt. 38/a. előtt lévő 
akadálymentes lejáró átalakítása, Semmelweis I. u. belső udvarában a kijárt 
zöldterületre és útra zúzottkő burkolat kialakítása) bruttó 31.575.217,- Ft 
összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

meghatározott Balogh Á. u. belső udvarában a kijárt zöldterületre zúzottkő 
burkolat kialakítása (Balogh Á. u. 24. és Esze T. u. 13/b. között) fedezetét bruttó 
3.805.907,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
a 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. 
(II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 9. mellékletében „24. 
Felhalmozási tartalékok” cím alatt szereplő „24.3. Képviselői körzetekre tartalék” 
szakfeladat soráról a 7. melléklet „2. Városüzemeltetés” cím alatt szereplő „3. 
dologi kiadások” sorára való átcsoportosítással biztosítja. 

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

meghatározott Batsányi J. u. 41–53. számmal szembeni kijárt zöldterületre 
zúzottkő burkolat terítése fedezetét bruttó 4.879.681,- Ft összegben 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2022. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 9. mellékletében „24. 
Felhalmozási tartalékok” cím alatt szereplő „24.3. Képviselői körzetekre tartalék” 
szakfeladat soráról a 7. melléklet „2. Városüzemeltetés” cím alatt szereplő „3. 
dologi kiadások” sorára való átcsoportosítással biztosítja. 
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4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1.) pontban 
meghatározott Bocskai I. u. mögötti parkban a sétány felújítása zúzottkő 
burkolattal (Kádár völgy felé eső szakasz) fedezetét bruttó 3.694.760,- Ft 
összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2022. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 9. mellékletében „24. 
Felhalmozási tartalékok” cím alatt szereplő „24.3. Képviselői körzetekre tartalék” 
szakfeladat soráról a 7. melléklet „2. Városüzemeltetés” cím alatt szereplő „3. 
dologi kiadások” sorára való átcsoportosítással biztosítja. 

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

meghatározott Fáy A. u. 1–3. előtt aszfalt burkolatú járda felújítása térkő 
burkolattal II. ütem fedezetét bruttó 7.136.099,- Ft összegben Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2022. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 9. mellékletében „24. Felhalmozási tartalékok” cím 
alatt szereplő „24.3. Képviselői körzetekre tartalék” szakfeladat soráról a 13. 
melléklet „2. Városüzemeltetési feladatok” cím alatt szereplő sorára való 
átcsoportosítással biztosítja. 

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

meghatározott Hajnal u. 1. előtt a megsüllyedt aszfalt burkolatú járda 
helyreállítása fedezetét bruttó 2.005.609,- Ft összegben Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának a 2022. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 9. mellékletében „24. Felhalmozási tartalékok” cím 
alatt szereplő „24.3. Képviselői körzetekre tartalék” szakfeladat soráról a 7. 
melléklet „2. Városüzemeltetés” cím alatt szereplő „3. dologi kiadások” sorára 
való átcsoportosítással biztosítja. 

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

meghatározott Kőműves u. mögötti parkban a kijárt zöldterületre zúzottkő 
burkolat terítése fedezetét bruttó 2.629.194,- Ft összegben Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának a 2022. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 9. mellékletében „24. Felhalmozási tartalékok” cím 
alatt szereplő „24.3. Képviselői körzetekre tartalék” szakfeladat soráról a 7. 
melléklet „2. Városüzemeltetés” cím alatt szereplő sorára való 
átcsoportosítással biztosítja. 

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

meghatározott Lajos király krt. 19-21. előtt az aszfalt burkolatú járda felújítása II. 
ütem fedezetét bruttó 2.147.150,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 9. mellékletében „24. Felhalmozási tartalékok” cím alatt szereplő 
„24.3. Képviselői körzetekre tartalék” szakfeladat soráról a 13. melléklet „2. 
Városüzemeltetési feladatok” cím alatt szereplő „3. dologi kiadások” sorára való 
átcsoportosítással biztosítja. 
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9) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1.) pontban 
meghatározott Római krt. 38/a. előtt lévő akadálymentes lejáró átalakítása 
fedezetét bruttó 1.290.563,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 9. mellékletében „24. Felhalmozási tartalékok” cím alatt szereplő 
„24.3. Képviselői körzetekre tartalék” szakfeladat soráról a 13. melléklet „2. 
Városüzemeltetési feladatok” cím alatt szereplő „3. dologi kiadások” sorára való 
átcsoportosítással biztosítja. 

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

meghatározott Semmelweis I. u. belső udvarában a kijárt zöldterületre és útra 
zúzottkő burkolat kialakítása fedezetét bruttó 3.986.254,- Ft összegben 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2022. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 9. mellékletében „24. 
Felhalmozási tartalékok” cím alatt szereplő „24.3. Képviselői körzetekre tartalék” 
szakfeladat soráról a 7. melléklet „2. Városüzemeltetés” cím alatt szereplő „3. 
dologi kiadások” sorára való átcsoportosítással biztosítja. 

 
11) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási 
szerződést írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

           a városüzemeltetési osztály vezetője 
     Határidő: 2022. április 29. 
 

12) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy az 1. 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 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                   - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 

                          a városüzemeltetési osztály 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 az önkormányzati tulajdonú konyhák villamos 
felújítási munkáiról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

186/2022. (IV.21.) határozata 
önkormányzati tulajdonú konyhák villamos felújítási munkáiról 

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

hogy az önkormányzati tulajdonú konyhák villamos felújítási munkáit bruttó 
1.746.250,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti. 

   
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 9. melléklet 24. 
Felhalmozási tartalékok 2. „Intézményi felújítási tartalék” elnevezésű soráról 
1.746.250,- Ft-ot, a 13. melléklet 1. Városfejlesztés- és rendezés  „Konyhák 
felújítása” elnevezésű sorára történő átcsoportosítása útján biztosítja. 

     
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

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

     
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                   a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési osztály vezetője 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:  2022. május 13. 
 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetés 
soron következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint 
a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket 
végezze el. 

  
  Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

            a városüzemeltetési osztály vezetője        
 Határidő:  - a 2022. évi költségvetés soron következő módosításának 
                    időpontja          

              - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2022. május 13. 



46 

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DMJV közigazgatási területén a Március 15. téren 
lévő köztéri óra felújítására vonatkozó szerződés megkötéséről című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna 
Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

187/2022. (IV.21) határozata 
  DMJV közigazgatási területén a Március 15. téren lévő köztéri óra felújítására 

vonatkozó szerződés megkötéséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  a Dunaújváros 
Március 15. téren lévő  köztéri óra felújítását a Pontos Idő Szervíz Kft-től rendeli 
meg 465.000,- Ft. + ÁFA  vállalkozási díj fejében. 

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

meghatározott feladat elvégzésére a fedezetet DMJV Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről és a végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletének 9. melléklet 24. felhalmozási tartalék 24/3 
képviselői körzetekre tartalék sorról a 7. melléklet 1. városfejlesztés és 
rendezés 3. dologi kiadások elnevezésű sorra átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 2. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási 
szerződést a Pontos Idő Szervíz Kft-vel írja alá. 

 
        Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                         a polgármestert 
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         a Városüzemeltetési Osztály vezetője 

        Határidő:  a szerződés aláírására 2022. április 30. 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt 

hogy a 1. pontban szereplő kötelezettség vállalást 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 főosztályvezető  
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 Dunaújváros szúnyoggyérítésre vonatkozó 
munkáiról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

188/2022. (IV.21.) határozata 

Dunaújváros szúnyoggyérítésre vonatkozó munkáiról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a Dunaújváros szúnyoggyérítési munkáinak ellátását bruttó 14.600.000 Ft 
keretösszegért a Noxious Kft.-vel végezteti.  

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

meghatározott feladat fedezetét a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7. 
melléklet – „ 4. Környezet-egészségügy”, „3. Dologi kiadás (szúnyogirtás)” 
sorába tervezett előirányzat biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási 
szerződést írja alá. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
      a polgármester 

                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a városüzemeltetési osztály vezetője 

Határidő:  2022. április 21. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 

hogy az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

                          a jegyző 
    - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 

                           a városüzemeltetési osztály vezetője 
         a gazdasági főosztály vezetője 

Határidő:  2022. április 21. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézettel kötendő együttműködési megállapodás aláírásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna 
Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

189/2022. (IV.21.) számú határozata 
a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézettel kötendő együttműködési 

megállapodás aláírásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a bérlőkijelölési jogról megállapodást kössön a Pálhalmai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet képviselőjével a természetben a 
Dunaújváros, Palme köz 2-4. szám alatt található, összesen 30 db BV-lakásra, 
határozatlan időtartamra.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat 1. számú mellékletét képező megállapodást 
aláírja és megküldje az érintett fél részére.  

 
Felelős:   a határozat végrehajtásáért: 
      polgármester 
                a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a Hatósági Főosztály vezetője 
Határidő: a megállapodás aláírására: 2022. május 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a három dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek 
önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jog 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, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Cserna Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

190/2022. (IV. 21.) számú határozata 
három dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek önkormányzati tulajdonú 

szakemberlakás bérlőkijelölési jog biztosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a bérlőkijelölési jogról megállapodást kössön a Bölcsődék 
Igazgatóságának képviselőjével a 18/6/C/3 helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben a Dunaújváros, Esze Tamás utca 2. fszt. 3. szám alatt található 
önkormányzati ingatlanra határozott, 1 éves időtartamra és a 730/9/A/20 
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Dunaújváros, Lajos király körút 
14. 5. emelet 1. szám alatt található önkormányzati ingatlanra határozott 5 éves 
időtartamra, továbbá megállapodást kössön a Fejér Megyei Rendőr- 
Főkapitánysággal  a 730/64/A/21 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 
a Dunaújváros, Alkotás utca 9. 6. emelet 1. szám alatt található önkormányzati 
ingatlanra határozott, 5 éves időtartamra, valamint a Jószolgálati Otthon 
Közalapítvánnyal a 111/3/A/38 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 
Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 3/A. 4. emelet 1. szám alatt található 
ingatlanra határozott, 5 éves időtartamra. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat 1. számú mellékletét képező megállapodásokat 
aláírja és megküldje az érintett felek részére.  

 
Felelős:  a határozat végrehajtásáért: 
   polgármester 

 
Határidő: a megállapodás aláírására: 2022. június 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a Barta Endre képviselő úr képviselői indítványának megtárgyalásáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. 
Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

191/2022. (IV.21.) határozata 
  Barta Endre képviselő úr képviselői indítványának megtárgyalásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja minden olyan 

család részére baba üdvözlő csomag biztosítását, ahol az egyik vagy mindkét szülő, a 
gyermek születésekor Dunaújvárosban bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és 
életvitelszerűen ott él, valamint a gyermek 2022. 01.01. és 2022. 12. 31. között 
született. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 

baba üdvözlő csomag tartalmát képező beszerzéséhez - csomagonként 1 db 
babakendő és 1 db díszdoboz - az Anyák a Hordozásért Alapítvány (székhely: 2458 
Kulcs, Fecske utca 13.) részére vissza nem térítendő támogatást nyújtson 1.925.000. 
Ft, azaz egymillió-kilencszázhuszonötezer forint összegben, amely összeg fedezete 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 9. melléklet 24. 3 
képviselői körzetekre tartalék sorról a 8. melléklet 10. cím szociális és gyermekvédelmi 
feladatok „Anyák a Hordozásért Alapítvány” támogatása sorára átcsoportosítással 
biztosított. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 

2. pontban hozott döntést a költségvetési rendelet soron következő módosításakor 
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 
  

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a 
határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban 
meghatározott döntés alapján az Anyák a Hordozásért Alapítvánnyal 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 főosztályvezetője 
Határidő: 2022. április 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Gombos István képviselői indítványának 
megtárgyalására” című előterjesztés levételéről című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. 
Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

192/2022. (IV.21.) határozata 

a „Javaslat Gombos István képviselői indítványának megtárgyalására” című 
előterjesztés levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Javaslat Gombos 
István képviselői indítványának megtárgyalására” című előterjesztést levette a nyílt 
ülés tárgysorozatából. 
 
Felelős: a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 2021. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és 
éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 2 fő 
(Cserna Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

193/2022. (IV. 21.) határozata 
2021. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési 

jelentés elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező, 2021. 
évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről szóló ”Éves ellenőrzési jelentés 
és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés” című beszámolót elfogadja. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2021. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna 
Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

194/2022.(IV.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi adóztatási 

tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a 2021. évi adóztatási 
tevékenységről szóló beszámolót és az abban foglaltakat a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottságában történő személycseréről című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szepesi Attila), nem szavazott 1 
fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

195/2022. (IV.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ifjúsági, Sport és 

Turisztikai Bizottságában történő személycseréről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Ifjúsági, Sport 
és Turisztikai Bizottságból Tóth Kálmán képviselő bizottsági tagot visszahívja 
2022. április 30. napjával, és helyére 2022. május 1. napjától az Ifjúsági, Sport 
és Turisztikai Bizottságba Szepesi Attila képviselőt a bizottság képviselő 
tagjának megválasztja. 

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

hogy a jelen határozattal megválasztott képviselő bizottsági tag tiszteletdíjával 
kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint az Ifjúsági, 
Sport és Turisztikai Bizottság összetételében bekövetkezett változásokat a 
Közgyűlés SZMSZ-ének 5. függelékében vezettesse át. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi osztály vezetője 

Határidő: 2022. április 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottságában történő személycseréről 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, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), 
távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

196/2022. (IV.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Ügyrendi, Igazgatási és Jogi 

Bizottságában történő személycseréről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Ügyrendi, 
Igazgatási és Jogi Bizottságból Raduka Zsuzsanna képviselő bizottsági tagot 
visszahívja 2022. április 30. napjával, és helyére 2022. május 1. napjától az 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottságba Lőrinczi Konrád képviselőt a bizottság 
képviselő tagjának megválasztja. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy a jelen határozattal megválasztott képviselő bizottsági tag tiszteletdíjával 
kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint az Ügyrendi, 
Igazgatási és Jogi Bizottság összetételében bekövetkezett változásokat a 
Közgyűlés SZMSZ-ének 5. függelékében vezettesse át. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                    a jegyző 

                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a személyügyi osztály vezetője 

Határidő: 2022. április 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága új képviselő bizottsági tagjának 
megválasztásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Dr. Székely Károly) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

197/2022. (IV.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbiztonsági és 

Környezetvédelmi Bizottsága új képviselő bizottsági tagjának megválasztásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Közbiztonsági 
és Környezetvédelmi Bizottság képviselő tagjának az elhunyt Utassy Éva 
képviselő helyére Cserna Gábor képviselőt megválasztja. 

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

hogy a jelen határozattal megválasztott képviselő bizottsági tag tiszteletdíjával 
kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a Közbiztonsági 
és Környezetvédelmi Bizottság összetételében bekövetkezett változásokat a 
Közgyűlés SZMSZ-ének 5. függelékében vezettesse át. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                    a jegyző 

                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a személyügyi osztály vezetője 

Határidő: 2022. április 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az ifjúságügyi tanácsnok visszahívásáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Cserna Gábor, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
198/2022. (IV.21.) határozata 

az ifjúságügyi tanácsnok visszahívásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az ifjúságügyi 
tanácsoknak megválasztott Raduka Zsuzsanna képviselő asszonyt tanácsnoki 
tisztségéből 2022. április 30-ai hatállyal visszahívja.  

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy a határozat 1. pontja szerint visszahívott tanácsnok tiszteletdíjával 
kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a tanácsnokok 
névsorában a változást az SZMSZ 4. számú függelékében vezettesse át. 

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a jegyző 

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi osztály vezetője 

  Határidő:    2022. április 30. 
 
 


