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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. május 
19-ei nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgató, könyvvizsgáló, igazgatósági tagok és felügyelőbizottsági tagok 
személyének megválasztására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 
tárgyalásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

207/2022. (V.19.) határozata 
a „Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgató, 

könyvvizsgáló, igazgatósági tagok és felügyelőbizottsági tagok személyének 
megválasztására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 

tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. május 19-ei nyílt 
ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgató, könyvvizsgáló, igazgatósági tagok és felügyelőbizottsági tagok 
személyének megválasztására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 44. 
napirendjeként felvette. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Baracs Repülőtér Kft. 2022. évi 
támogatására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

208/2022. (V.19.) határozata 
a „Javaslat a Baracs Repülőtér Kft. 2022. évi támogatására” című előterjesztés 

sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. május 19-ei nyílt 
ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a Baracs Repülőtér Kft. 2022. évi 
támogatására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 45. napirendjeként felvette. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 



3 

 

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

 
(A szavazás után Gombos István képviselő jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, így 
kialakult a szavazás eredményeként: 14 igen szavazat.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
209/2022. (V.19.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. május 19-ei 
nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó rendes ülése óta 

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

önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati 
rendelete módosítására  

 
4.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzata módosítására 

 
5.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

közterületek használatáról szóló 7/2012. (I.20.) önkormányzati rendeletének 
módosítására 

 
6.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti 
intézményekről szóló 13/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete módosítására 

  
7.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 

zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására 
 
8.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
9.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 

költségvetésének I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató 
elfogadására  
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10.  Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2022/2023-as nevelési évben indítandó 
csoportok számának meghatározására, átszervezésére 

 
11.  Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására 

 
12.  Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet intézmény költségvetési 

előirányzatai közötti átcsoportosítás jóváhagyására 
 

13.  Javaslat a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati intézmények 
gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó munkamegosztási 
megállapodások módosításának jóváhagyására 

 
14.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, 
beszámoló elfogadására 

 
15.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

146/2022. (III.17.) határozata módosítására 
 
16.  Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadására 
 

17.  Javaslat az augusztus 20-i Szent István ünnepe rendezvény lebonyolításához 
az ajánlattevők körének kiválasztására 

 
18.  Javaslat a Majka&Curtis zenekar koncertjének lebonyolításához az ajánlattevők 

körének kiválasztására 
 

19.  Javaslat a Parázs-Varázs rendezvény lebonyolításához az ajánlattevők körének 
kiválasztására 

 
20.  Javaslat ingatlanhasználati megállapodás kötésére a 3615/4 helyrajzi számú 

ingatlan vonatkozásában 
 

21.  Javaslat a TOP-6.1.5. Közlekedésfejlesztés projektek kivitelezésére vonatkozó 
szerződések 1. sz. módosítására 

 
22.  Javaslat Dunaújváros és Kisapostag közigazgatási határ módosításáról szóló 

településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos partnerségi 
egyeztetés lezárására 

 
23.  Javaslat DMJV közigazgatási területén több helyszínen napelemes, LED, 

alkonykapcsolós, mozgásérzékelős lámpatestek és tartószerkezetének 
kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére 

 
24.  Javaslat a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola északkeleti 

homlokzatának felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére 
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25.  Javaslat a Dózsa György út – Latinovits Zoltán utca kereszteződésében új 
gyalogos-átkelőhelyek tervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés 
megkötésére 

 
26.  Javaslat új közterületi hulladékgyűjtő edények megrendelésére 

 
27.  Javaslat Dunaújváros területén járdák helyreállításának és felújításának 

munkálataira 
 

28. Javaslat a Szelidi tavi önkormányzati tulajdonú üdülőépület tetőszigetelésének 
felújítására kötött vállalkozási szerződés 1. számú módosításáról 

 
29.  Javaslat egynyári virágok beszerzési munkálataira 

 
30.  Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2021. évi beszámolójának  és 

2022. évi üzleti tervének elfogadására 
 

31.  Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának 
elfogadására, vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgáló 
megválasztására, valamint pótbefizetés teljesítésére a saját tőke – jegyzett tőke 
helyreállítására 

 
32. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2021. évi éves beszámolójának és 2022. évi 

üzleti tervének elfogadására, valamint az ügyvezető, a könyvvizsgáló és a 
felügyelőbizottsági tagok megválasztására 

 
33.  Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2021. évi éves beszámolójának 

megismerésére és a vezető tisztségviselő, valamint a felügyelőbizottsági tagok 
személyeire történő javaslattételre 

 
34.  Javaslat a DV N Zrt. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának 

elfogadására, felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgáló személyének 
megválasztására 

 
35.  Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2021. évi egyszerűsített éves 

beszámolójának elfogadására, valamint a könyvvizsgáló és a 
felügyelőbizottsági tagok személyének megválasztására 

 
36.  Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2021. évi éves beszámolójának és 2022. évi 

üzleti tervének megtárgyalására, vezető tisztségviselő és könyvvizsgáló 
megválasztására 

 
37.  Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 

2021. évi éves beszámolójának elfogadására, könyvvizsgálójának, és 
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására, valamint a saját tőke – jegyzett 
tőke arányának helyreállítására 

 
38.  Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2021. évi beszámolójának 

elfogadására és vezető tisztségviselő megválasztására 
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39. Javaslat a dunaújvárosi, csillagdombi 1546/1 és 1548/1 helyrajzi számú, 
önkormányzati tulajdonú építési telkek út kialakítását szolgáló ingatlanok 
cseréjére vonatkozó ajánlat koncepcionális véleményezésére 

 
40.  Javaslat bérleti jogviszony időtartamának meghosszabbítására a 2400 

Dunaújváros, Városháza tér 2. szám alatti kávézó vonatkozásában 
 
41.  Javaslat dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek önkormányzati tulajdonú 

szakemberlakás bérlőkijelölési jogának biztosítására 
 
42.  Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/640-

7/2022. számú törvényességi felhívásáról 
 
43.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási 

szünet elrendelésére 
 
44. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgató, könyvvizsgáló, 

igazgatósági tagok és felügyelőbizottsági tagok személyének megválasztására 
 
45. Javaslat a Baracs Repülőtér Kft. 2022. évi támogatására 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

210/2022. (V.19.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. május 19-ei 
nyílt ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó 
rendes ülése óta végzett munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna 
Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
211/2022. (V.19.) határozata 

a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó rendes ülése óta végzett 
munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a 
polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két rendes ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről, továbbá átruházott hatáskörben meghozott 
polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
212/2022. (V.19.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadta a lejárt 
határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – megalkotta az 
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 8/5022. önkormányzati rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán) – megalkotta a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. önkormányzati rendelete módosításáról 
szóló 9/2022. önkormányzati rendeletet.  
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán) – megalkotta a közterületek használatáról szóló 
7/2012. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/5022. önkormányzati 
rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán) – megalkotta az önkormányzat fenntartásában 
működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 13/2021. önkormányzati 
rendelete módosításáról szóló ki 11/2022. önkormányzati rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az intézményi alul- és 
túlfinanszírozás tárgyában meghozott döntésről című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene 
szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád), tartózkodott 1 fő (Gombos István), nem 
szavazott 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

213/2022. (V.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló 

rendelet elfogadásához kapcsolódó, az intézményi alul- és túlfinanszírozás tárgyában 
meghozott döntésről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. évi 

zárszámadásról szóló rendelet elfogadását megalapozó előterjesztésben foglaltak 
alapján úgy határoz, hogy a tárgyévi költségvetés végrehajtása során keletkezett, az 5. 
mellékletben részletezett adatokkal szereplő intézményi alulfinanszírozások 
301.657.066 Ft összegét az intézmények részére nem utalja ki.  

 
Felelős:   a határozat végrehajtásáért: 

a jegyző 
  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a gazdasági főosztályvezető 
Határidő:  az intézmények részére történő kiközlésre:  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
zárszámadásáról szóló rendelet hatályba lépését követő 3. napig 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a túlfinanszírozás 

esetében úgy határoz, hogy a tárgyévi költségvetés végrehajtása során keletkezett, az 
5. mellékletben részletezett adattal szereplő intézményi 7.892.548 Ft túlfinanszírozás 
összeget 2022. május 31-éig történő visszautalási kötelezettség terheli.  

 
Felelős:   a határozat végrehajtásáért: 

a jegyző 
  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a gazdasági főosztályvezető 
Határidő:  az intézmények részére történő kiközlésre:  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
zárszámadásáról szóló rendelet hatályba lépését követő 3. napig 

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

visszautalt túlfinanszírozás összegét az intézmények évközi többletkiadásainak 
finanszírozásához, a 2022. évi költségvetési rendelet 9. mellékletének újonnan 
létrehozott intézményi tartalék előirányzat sor javára számolja el. 

 
Felelős:   a határozat végrehajtásáért: 

a jegyző 
  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a gazdasági főosztályvezető 
Határidő:   A soron következő 2022. évi költségvetési rendelet-módosítás 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, intézményi 
maradvány felhasználását megalapozó döntésről című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), 
tartózkodott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

214/2022. (V.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról 

szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, intézményi maradvány 
felhasználását megalapozó döntésről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. évi 
zárszámadásáról szóló rendelet elfogadását megalapozó előterjesztésben foglaltak 
alapján úgy határoz, hogy a 2021. évi beszámolóhoz kapcsolódóan az intézményi 
beszámolók Költségvetési Gazdálkodási Rendszer K11 07/A. űrlapja szerint 
megállapított és a költségvetési zárszámadási rendelet 20. melléklete szerinti 
maradvány összegét jóváhagyja, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
összeg felhasználását a kötelezettségvállalás jogcímének megfelelő kiemelt 
előirányzaton felhasználni engedélyezi.  
 
Felelős:    a határozat végrehajtásáért: 

a jegyző 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a gazdasági főosztályvezető 
Határidő : az intézmények részére történő kiközlésre:   

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
zárszámadásáról szóló rendelet hatályba lépését követő 3. napig 
A maradvány előirányzat nyilvántartásba vétele: 
A soron következő 2022. évi költségvetési rendelet-módosítás 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, 
az önkormányzati maradvány felhasználását jóváhagyó döntésről című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, 
Szepesi Attila), tartózkodott 1 fő (Gombos István)  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

215/2022. (V.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése 

végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az önkormányzati 
maradvány felhasználását jóváhagyó döntésről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a 
2021. évi beszámolóhoz kapcsolódóan a Kincstári Költségvetési Gazdálkodási 
Rendszer K11 beszámoló 7/A. űrlapja szerint megállapított, és a zárszámadási 
rendelet 19. melléklete szerinti 2022. évi költségvetésben nevesített kötelezettséggel 
terhelt maradvány összegét elfogadja, és a 2022. évi költségvetési rendeletben 
meghatározott feladatok felhasználására jóváhagyja. 

 
Felelős:  a határozat végrehajtásáért: 

a jegyző 
   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a gazdasági főosztályvezető 
Határidő :    A soron következő 2022. évi költségvetési rendelet-módosítás 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, 
egyes mérlegtételek rendezésére irányuló döntések című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), 
tartózkodott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

216/2022. (V.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése 

végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, egyes mérlegtételek 
rendezésére irányuló döntések 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 
elfogadja az Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi beszámoló 
részét képező mérlegét 72.463.521 E Ft főösszeggel és jóváhagyja a mérlegben 
szereplő, év végi értékeléssel korrigált követelésállományban nyilvántartott, 5 évet 
meghaladó, az analitikus kimutatásban részletezett 2 jogcímen, 0 Ft összegű 
követelés kivezetését a 2022. évi nyitó állományból. 
 
Felelős:  a határozat végrehajtásáért: 

a jegyző 
   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a gazdasági főosztályvezető 
Határidő :    A 2022. II. negyedéves mérlegkészítés időpontja 



18 

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódóan a helyi 
önkormányzati költségvetési szerv belső kontrollrendszerének működéséről tett 
2021. évi vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), 
tartózkodott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

217/2022. (V.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról 

szóló rendelet elfogadásához kapcsolódóan a helyi önkormányzati 
költségvetési szerv belső kontrollrendszerének működéséről tett 2021. évi 

vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a költségvetési 

szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti, a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszerének minőségéről szóló vezetői nyilatkozatokat megismerte és 
jóváhagyja. 

2 .  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 
hogy a határozatot küldje meg az önkormányzati költségvetési szervek vezetői 
részére. 

 

Felelős:   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a gazdasági főosztályvezető 

Határidő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
                 zárszámadásáról szóló rendelet hatályba lépését követő 3. napig 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi 
Konrád, Szepesi Attila), tartózkodott 1 fő (Gombos István) – megalkotta Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló 12/2022. 
önkormányzati rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene 
szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – megalkotta a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 13/2022. önkormányzati rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2022. évi költségvetésének I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató 
elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő 
(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), tartózkodott 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

218/2022. (V.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének  

I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 
elfogadja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésének  I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Óvodában a 2022/2023-as nevelési 
évben indítandó csoportok számának meghatározásáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), 
tartózkodott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

219/2022. (V.19.) határozata 

a Dunaújvárosi Óvodában a 2022/2023-as nevelési évben indítandó csoportok 
számának meghatározásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022/2023-as 

nevelési évben a Dunaújvárosi Óvoda 11 tagintézményében 52 csoport 
működését finanszírozza, egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a  

- a Duna-parti Tagóvodában 1 csoport,  
- a Margaréta Tagóvodában 1 csoport szünetelésre, 

      - a Szászorszép Tagóvoda 3 csoportja bezárásra, egyúttal ezen telephely 
            megszüntetésre, 
      - az Aranyalma Tagóvoda 1 csoportja, 
      - a Bóbita Tagóvoda 1 csoportja, 
      - a Napsugár Tagóvoda 1 csoportja visszanyitásra kerüljön.  
 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

    a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője, 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a humán szolgáltatási főosztály vezetője    

 Határidő:  - határozat végrehajtására: 2022. augusztus 31.  
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda 
intézményvezetője részére.  
 
Felelős:  - a határozat közléséért:  
    a polgármester 

  a határozat közlésében való közreműködésért: 
a humán szolgáltatási főosztály vezetője 

Határidő:    2022. május 31.  
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Óvodában engedélyezett 
álláshelyek számáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta 
Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

220/2022. (V.19.) határozata 

a Dunaújvárosi Óvodában  engedélyezett álláshelyek számáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  2022/23-as 
nevelési évben a   Dunaújvárosi Óvoda szakmai létszámát az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
2 fő óvodapedagógus álláshelyet megszüntet 2022. szeptember 1. napjától,  
1 fő óvodapedagógus álláshelyet megszüntet 2022. december 1. napjától,  
1 fő óvodapedagógus álláshelyet megszüntet 2022. december 31. napjától, 
2 fő dajka álláshelyet megszüntet 2022. szeptember 1. napjától,  

        1 fő pedagógiai asszisztens álláshelyet megszüntet 2022. szeptember 1. 
         napjától.  
         3 fő gyógypedagógiai asszisztens álláshelyet létesít 2022. szeptember 1. 
         napjától,  
         1 fő logopédus álláshelyet létesít 2022. szeptember 1. napjától.  
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022/2023-as 

nevelési évre a fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvodában (2400 
Dunaújváros, Lilla köz 1.) 

 
pedagógus/óvodapedagógus munkakört:        114 fő 

a dajka munkakört:                57 fő 

további pedagógiai munkát segítő munkakört:  25,5 fő,  
a technikai dolgozó munkakört:              29 fő  
 

Mindösszesen:                                             225,5 fő létszámban állapítja meg. 
 

3.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 
hogy a Dunaújvárosi Óvoda intézmény a 2022. évi költségvetésében 925.430,- 
Ft bérmegtakarítás összegéből a személyi juttatás előirányzat soráról 818.965,- 
Ft, azaz nyolcszáztizennyolcezer-kilencszázhatvanöt forint, a Munkaadókat 
terhelő járulék előirányzat soráról 106.465,- Ft, azaz, százhatezer-
négyszázhatvanöt forint összegét a dologi kiadás előirányzat vásárolt 
élelmezés sorára átcsoportosítson. 

 

 Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
  a jegyző 

   - a költségvetés módosításában való közreműködésért:  
        a gazdasági főosztály vezetője   

     Határidő: a 2022. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának  
          időpontja 
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4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 
Dunaújvárosi Óvoda vezetőjét, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntésnek 
megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait. 

  

 Felelős:   a határozat végrehajtásáért:  
           a Dunaújvárosi Óvoda vezetője  

 Határidő:  2022. szeptember 1. 
 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 
részére. 

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

  a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
 Határidő: a határozat közlésére: 2022. május 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának 
módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő 
(Lőrinczi Konrád), tartózkodott 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
221/2022. (V.19.) határozata 

a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 227/2002. (VII. 
11.) számú határozatával elfogadott Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okirata 
módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el: 
„ Okirat száma: KP/15936-/2022.” 
 

Módosító okirat 
 

A  Dunaújvárosi Óvoda a Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése által 2021. július 06. napján kiadott 19108-21/2021.  számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján – a 
Dunaújváros  Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 221/2022. (V.19.) 
figyelemmel – a következők szerint módosítom:  
 
1. Az alapító okirat 6.2. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 
 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 
Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza 
Tagóvodája 

2400 Dunaújváros, Gábor Áron utca 
2-4. 

2 
Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma 
Tagóvodája 

2400 Dunaújváros, Gagarin tér 1. 

3 
Dunaújvárosi Óvoda Bóbita 
Tagóvodája 

2400 Dunaújváros, Földes Ferenc 
liget 1. 

4 
Dunaújvárosi Óvoda Csillagvirág 
Tagóvodája 

2400 Dunaújváros, Széchenyi István 
utca 3/b. 

5 
Dunaújvárosi Óvoda Duna-parti 
Tagóvodája 

2400 Dunaújváros, Batsányi út 2-4. 

6 
Dunaújvárosi Óvoda Eszterlánc 
Tagóvodája 

2400 Dunaújváros, Gábor Dénes 
utca 7. 

7 
Dunaújvárosi Óvoda Katica 
Tagóvodája  

2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor 
utca. 4.  

8 
Dunaújvárosi Óvoda Kincskereső 
Tagóvodája 

2400 Dunaújváros, Ady Endre utca 
1/a. 

9 
Dunaújvárosi Óvoda Margaréta 
Tagóvodája 

2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. 
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10 
Dunaújvárosi Óvoda Napsugár 
Tagóvodája 

2400 Dunaújváros, Március 15. tér 
12. 

11 
Dunaújvárosi Óvoda Római Városrészi 
Tagóvodája 

2400 Dunaújváros, Pajtás utca 2. 

 
2. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 
 

Ssz
. 

feladatellátási hely megnevezése  alapfeladata 
megnevezése   

maximális gyermek-
,tanulólétszám  

1.  Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza 
Tagóvodája  

óvodai nevelés  192 fő 

2.  Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma 
Tagóvodája  

óvodai nevelés 95 fő  

3.  Dunaújvárosi Óvoda Bóbita 
Tagóvodája  

óvodai nevelés 100 fő  

4.  Dunaújvárosi Óvoda Csillagvirág 
Tagóvodája  

óvodai nevelés 96 fő 

5.  Dunaújvárosi Óvoda Duna-parti 
Tagóvodája  

óvodai nevelés 75 fő 

6.  Dunaújvárosi Óvoda Eszterlánc 
Tagóvodája  

óvodai nevelés 175 fő  

7.  Dunaújvárosi Óvoda Katica 
Tagóvodája  

óvodai nevelés 40 fő  

8.  Dunaújvárosi Óvoda Kincskereső 
Tagóvodája  

óvodai nevelés 50 fő 

9.  Dunaújvárosi Óvoda Margaréta 
Tagóvodája  

óvodai nevelés 100 fő  

10.  Dunaújvárosi Óvoda Napsugár 
Tagóvodája  

óvodai nevelés 175 fő  

11.  Dunaújvárosi Óvoda Római 
Városrészi Tagóvodája  

óvoda nevelés  171 fő  

  1269 fő  

 
3. Az alapító okirat 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
 
 

 ingatlan címe 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
2400 Dunaújváros, Gábor Áron 
utca 2-4. 

13/1 használati jog óvoda 
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2 
2400 Dunaújváros, Gagarin tér 
1. 

203 használati jog óvoda 

3 
2400 Dunaújváros, Földes 
Ferenc liget 1. 

730/102 használati jog óvoda 

4 
2400 Dunaújváros, Széchenyi 
István utca 3/b. 

125 használati jog óvoda 

5 
2400 Dunaújváros, Batsányi út 
2-4. 

68/3 használati jog óvoda 

6 
2400 Dunaújváros, Gábor 
Dénes utca 7. 

51 használati jog óvoda 

7.  
2400 Dunaújváros, Petőfi 
Sándor utca 4.  

2158 használati jog óvoda  

8 
2400 Dunaújváros, Ady Endre 
utca 1/a. 

187 használati jog óvoda 

9 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. 42/8 használati jog óvoda 

10 
2400 Dunaújváros, Március 15. 
tér 12. 

730/56 használati jog óvoda 

11 
2400 Dunaújváros, Pajtás utca 
2. 

464 használati jog óvoda 

12 
2400 Dunaújváros, Vigadó utca 
2. 

68/3 használati jog raktár 

 
Jelen módosító okiratot 2022. augusztus 31. napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Dunaújváros, 2022. május  

P.H. 

                Pintér Tamás 
                polgármester  

 
2.  Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 

tartalommal hatályban maradnak. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 
Igazgatóságához – az 1. pontban hozott döntésről a jelen határozat, a jelen 
határozat 1. számú mellékletét képező módosító okirat, valamint a 2. számú 
mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésével – 
a törzskönyvi nyilvántartáson  történő átvezetés céljából. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                  a  polgármester  
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                       a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő:  a határozat meghozatalát követő 15 napon belül 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda 
intézményigazgatója részére. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  

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

Határidő: a határozat meghozatalát követő 15 napon belül 
 

5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 
Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatóját, hogy az 1. pontban foglalt 
döntésnek megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait. 

 
Felelős:  a határozat végrehajtásáért:  
  a Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója  
Határidő:  2022. szeptember 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
intézmény költségvetési előirányzatai közötti átcsoportosításról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

222/2022. (V.19.) határozata 

a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet intézmény költségvetési 
előirányzatai közötti átcsoportosításról  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul 

ahhoz, hogy a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet kiemelt előirányzatai 
között informatikai fejlesztés céljából átcsoportosítást hajtson végre úgy, hogy 
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 úgy módosuljon, hogy az 5. melléklet 10. cím Gazdasági Ellátó 
Szervezet K1 Személyi juttatások sora 820.000 Ft, azaz nyolcszázhúszezer 
forinttal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
sora 106.000 Ft, azaz százhatezer forinttal csökkenjen, az 5. melléklet 10. cím 
Gazdasági Ellátó Szervezet K3 Dologi kiadások sora egyidejű emelése 
mellett. 
 

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. 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

  a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                              a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
 Határidő:     2022. június 10. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a gazdasági szervezettel nem rendelkező 
önkormányzati intézmények gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó 
munkamegosztási megállapodások módosításának jóváhagyásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

223/2022. (V.19.) határozata 

a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati intézmények 
gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó munkamegosztási 

megállapodások módosításának jóváhagyásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 

jóváhagyja a gazdasági  szervezettel nem rendelkező Bartók Kamaraszínház 
és Művészetek Háza, Egészségmegőrzési Központ, Intercisa Múzeum, József 
Attila Könyvtár Dunaújváros, valamint az Útkeresés Segítő Szolgálat és a 
gazdasági szervezettel rendelkező Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
által megkötendő munkamegosztási megállapodás módosítását és az egységes 
szerkezetű munkamegosztási megállapodást. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy az 2. pontban megnevezett intézmények által megkötött 
munkamegosztási megállapodás módosítását és az egységes szerkezetű 
munkamegosztási megállapodást jóváhagyólag aláírja. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  a megállapodások aláírására 2022. július 15 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, 
beszámoló elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

224/2022. (V.19.) határozata 

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló 

elfogadásáról 
 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évben végzett 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló, a határozat 
mellékletét képező beszámolót. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése megállapítja, hogy az Önkormányzat az SZMSZ-
ében, az érintett osztályok a polgármesteri hivatal SZMSZ-ében, az 
önkormányzat intézményei pedig az alapító okiratukban foglaltak szerint 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataiknak eleget tettek. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy az átfogó értékelés elfogadásáról tájékoztassa a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályát a határozat és annak 
melléklete megküldésével. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  2022. május 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 146/2022. (III.17.) határozata módosításáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

225/2022. (V.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

146/2022. (III.17.) határozata módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 
Egészségmegőrzési Központ költségvetési előirányzata módosításáról szóló, 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 146/2022. (III.17.) 
határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
„1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletét módosítja aszerint, 
hogy a 9. melléklet általános tartalék sorát 20 000.000,- Ft-tal, azaz húszmillió 
forinttal lecsökkenti, az Egészségmegőrzési Központ 5. melléklet 8. cím 
Egészségmegőrzési Központ, B8 finanszírozási bevételek sorát egyidejűleg 
megemeli.” 

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

hivatkozott határozat többi pontjában foglaltakat változatlan tartalommal 
fenntartja. 

 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
         a polgármester 

                        - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő: 2022. május 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2021. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

226/2022. (V.19.) határozata 
a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Fészek 

Gyermekvédő Egyesület (2030 Érd, Karolina u. 3.) 2021. évben végzett 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.  

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

hogy a határozatot küldje meg a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója 
részére. 

  
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
   a jegyző    
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
 Határidő:     2022. május 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az augusztus 20-i Szent István ünnepe rendezvény 
lebonyolításához az ajánlattevők körének kiválasztására című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

227/2022. (V.19.) határozata 
az augusztus 20-i Szent István ünnepe rendezvény lebonyolításához az 

ajánlattevők körének kiválasztására 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése DMJV Önkormányzata 
Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V. 22.) 
önkormányzati rendelet 40. § (7) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az augusztus 20-i 

Szent István ünnepe rendezvény lebonyolítására beszerzési eljárást indít. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 

meghatározott beszerzési eljárás ajánlattevőinek az alábbi gazdasági 
szereplőket választja ki: 

 
 2.1. Game Tower Kft. (2141 Csömör, Csalogány utca 25.) 
 2.2. Fesztivál Hungária Kft. (9443 Petőháza, Ifjúság utca 9.)  
          2.3. Euroshow Kft. (1031 Budapest, Római part 19.)  
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja az e 

határozat melléklete szerinti ajánlatkérést, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy 
azt a 2. pontban meghatározott gazdasági szereplőknek küldje meg.  

 
 Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 

2) a  határozatban való közreműködésért:  
  a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
 Határidő:    2022. május 31. 



35 

 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

228/2022. (V.19.) határozata 
 a Majka&Curtis zenekar koncertjének lebonyolításához az ajánlattevők 

körének kiválasztásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése DMJV Önkormányzata 
Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V. 22.) 
önkormányzati rendelet 40. § (7) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Majka&Curtis 

zenekar koncertjének lebonyolítására beszerzési eljárást indít. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 

meghatározott beszerzési eljárás ajánlattevőinek az alábbi gazdasági 
szereplőket választja ki: 

 
 2.1. TRB-FM Kft.(2045 Törökbálint, Dózsa György út 31.) 
 2.2. Budai Hídfő Kft. (2045 Törökbálint, Kossuth Lajos u. 43.)  
          2.3. Euroshow Kft. (1031 Budapest, Római part 19.)  
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja az e 

határozat melléklete szerinti ajánlatkérést, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy 
azt a 2. pontban meghatározott gazdasági szereplőknek küldje meg.  

 
 Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
                      - a  határozatban való közreműködésért:  
  a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
 Határidő:    2022. május 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Parázs-Varázs rendezvény lebonyolításához az 
ajánlattevők körének kiválasztására című határozati javaslatot – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

229/2022. (V.19.) határozata 
 a Parázs-Varázs rendezvény lebonyolításához az ajánlattevők körének 

kiválasztására 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése DMJV Önkormányzata 
Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V. 22.) 
önkormányzati rendelet 40. § (7) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Parázs-Varázs 

rendezvény lebonyolítására beszerzési eljárást indít. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 

meghatározott beszerzési eljárás ajánlattevőinek az alábbi gazdasági 
szereplőket választja ki: 

 
2.1. Budapest Party Service Vendéglátó és Szolgáltató Kft. (1061 Budapest, 
Paulay E. u. 7.) 

 2.2. Touché Event Kft. (1063 Budapest, Szondy u. 58. I/6)  
      2.3. Euroshow Kft. (1031 Budapest, Római part 19.)  
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja az e 

határozat melléklete szerinti ajánlatkérést, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy 
azt a 2. pontban meghatározott gazdasági szereplőknek küldje meg.  

 
 Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
                      - a  határozatban való közreműködésért:  
  a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
 Határidő:    2022. május 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az ingatlanhasználati megállapodás kötéséről a 
3615/4 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

230/2022. (V.19.) határozata 
ingatlanhasználati megállapodás kötéséről a 3615/4 helyrajzi számú ingatlan 

vonatkozásában 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.1.5-16-
DU1-2018-00001 Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése 
Dunaújvárosban projekthez kapcsolódóan a VOLÁNBUSZ Zrt-vel kötendő,  
3615/4 helyrajzi számú terület igénybevételét biztosító ingatlanhasználati 
megállapodás hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, annak megkötéséhez 
hozzájárul.  
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában megnevezett ingatlanhasználati 
megállapodást aláírja. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

       a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában, előkészítésében való 
          közreműködésért: 

        a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő:  2022. május 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.1.5. Közlekedésfejlesztés projektek 
kivitelezésére vonatkozó szerződések 1.sz. módosításáról  című határozati javaslatot 
– mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

231/2022. (V.19.) határozata 
a TOP-6.1.5. Közlekedésfejlesztés projektek kivitelezésére vonatkozó 

szerződések 1.sz. módosításáról   

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.1.5-15-

DU1-2016-000001 „Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban” projekt megvalósítása érdekében az 
Orinoco ’2002 Kft-vel az ún. 1. rész Gazdaság-közlekedésfejl. (út és 
közvilágítás) kivitelezésére kötött  vállalkozási szerződés 1. számú 
módosításának hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, annak megkötéséhez 
hozzájárul.  
 

2. A határozat 1. pontjában megnevezett vállalkozási szerződés pótmunkáinak 
nettó 49.631.878,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 63.032.485,- Ft összegű díjának 
fedezete rendelkezésre áll a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2022. évi költségvetésében: nettó 49.631.878,- Ft-ra a 12. melléklet 22.2.3. 
TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést szolgáló közlekedésfejlesztés sor, a 
13.400.607,-Ft F. ÁFÁ-ra a 7. melléklet 22.2. TOP Programok/3 dologi 
kiadások sor nyújt fedezetet. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.1.5-15-

DU1-2016-000001 „Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban” projekt megvalósítása érdekében az 
Orinoco ’2002 Kft-vel az ún. 2. rész   Gazdaság-közlekedésfejl. (parkoló) 
kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés 1. számú módosításának hozzá 
benyújtott tervezetét elfogadja, annak megkötéséhez hozzájárul.  

 
4. A határozat 3. pontjában megnevezett vállalkozási szerződés pótmunkáinak 

nettó 10.367.285,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 13.166.452,- Ft összegű díjának 
fedezete rendelkezésre áll a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2022.évi költségvetésében: nettó 10.367.285,- Ft-ra a 12. melléklet 22.2.3. 
TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést szolgáló közlekedésfejlesztés sor, a 
2.799.167,- Ft F. ÁFÁ-ra a 7. melléklet 22.2. TOP Programok/3 dologi 
kiadások sor nyújt fedezetet. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.1.5-16-

DU1-2018-000003 „Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése” projekt 
megvalósítása érdekében az Orinoco ’2002 Kft-vel az ún. 3. rész (Ruhagyári 
út és Rév út közlekedésfejl.) kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés 1. 
számú módosításának hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, annak 
megkötéséhez hozzájárul.  



39 

 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul 
ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a határozat 5. 
pontjában szereplő szerződés pótmunkáinak díjára nettó 24.979.045,- 
Ft+ÁFA, azaz bruttó 31.723.387,- Ft fedezetet biztosítson Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak 
végrehajtásáról szóló 4/2022. (II.16.) rendelete szerint a 9. melléklet 24. 
Felhalmozási tartalék 24/3 Képviselői körzetekre tartalék sorról bruttó 
2.500.000,- Ft, a 12. melléklet 2.6 Csillagdomb úttervek 1. ütem sorról bruttó 
19.000.000,- Ft, a 12. melléklet 2.6 Csillagdomb úttervek 2. ütem sorról bruttó 
10.223.387, Ft átcsoportosításával a következők szerint: a 12. melléklet 22.2.4 
TOP-6.1.5-16-3 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése kivitelezés 
sorra átcsoportosítandó 24.979.045,- Ft (nettó), illetve a 7. melléklet 22.2. TOP 
Programok/3 dologi kiadások sorra átcsoportosítandó 6.744.342,- Ft (F.ÁFA) 
 

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat 1., 3. és 5. pontjában megnevezett 
vállalkozási szerződésmódosításokat aláírja. 

 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

jegyzőt, hogy a határozat 6. pontjában részletezett előirányzat módosítást 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési 
rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

         a polgármester 
          - a határozat végrehajtásában, előkészítésében való 
            közreműködésért: 

          a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
          - a költségvetési rendelet módosításáért: 

                            a jegyző 
          - a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért, és 
            a kötelezettség nyilvántartásba vételéért:  

                            a gazdasági főosztály vezetője 
Határidő: - a rendelet módosítására:  

         a költségvetési rendelet soron következő módosításának 
         időpontja 

                 - a határozat közlésére: 2022. június 3. 
                 - a szerződés aláírására: 2022. június 10. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros és Kisapostag közigazgatási határ 
módosításáról szóló településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos 
partnerségi egyeztetés lezárásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 
fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

232/2022. (V.19.) határozata 
Dunaújváros és Kisapostag közigazgatási határ módosításáról szóló 

településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos partnerségi 
egyeztetés lezárásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, 

hogy a Dunaújváros és Kisapostag közigazgatási határ módosításáról szóló 
településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos a Korm. rend. 29/A 
§-a szerinti partnerségi egyeztetés során érdemi észrevétel nem érkezett és a 
partnerségi egyeztetést lezártnak tekinti. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak figyelembe vételével elkészített 
Dunaújváros és Kisapostag közigazgatási határ módosításáról szóló 
településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos egyeztetési 
anyagát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet előírásai szerint terjessze a közgyűlés elé. 

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

    a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: az előterjesztésre: a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti 
                egyeztetési eljárást követő közgyűlés 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DMJV közigazgatási területén több helyszínen 
napelemes, LED, alkonykapcsolós, mozgásérzékelős lámpatestek és 
tartószerkezetének kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

233/2022. (V.19.) határozata 
  DMJV közigazgatási területén több helyszínen napelemes, LED, 

alkonykapcsolós, mozgásérzékelős lámpatestek és tartószerkezetének 
kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  a Dunaújváros 

közigazgatási területén több helyszínen  összesen 40 db lámpatest és 
tartószerkezet építését a VOLTREX Műszaki, Gazdasági Kft-től rendeli meg 
10.420.000,- Ft. + ÁFA  összesen bruttó 13.233.400,- Ft 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 12. melléklet 2. városüzemeltetés 
„Napelemes LED lámpatestek építés” elnevezésű új sorra átcsoportosítás útján 
biztosítja. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási 
szerződést a VOLTREX Műszaki,Gazdasági Kft-vel  írja alá. 

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

         Határidő: a szerződés aláírására 2022. május 27. 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt 

hogy a 2. 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 Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti 
Iskola északkeleti homlokzatának felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés 
megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

234/2022. (V.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola északkeleti 

homlokzatának felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Dunaújváros, 
Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola északkeleti homlokzata felújítási 
munkái” tárgyú munkát a Bajkor24 Ingatlanügynöki és Építőipari, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Bt.-től rendeli meg bruttó 1.174.422,- Ft vállalkozási díj fejében. 

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

meghatározott feladatok elvégzésére a fedezetet bruttó 1.174.422,- Ft 
összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022 (II. 16.) 
önkormányzati rendelet 9. Mellékletének 24. Felhalmozási tartalék cím alatti 
24.3. Képviselői körzetekre tartalék elnevezésű sorról történő átcsoportosítás 
útján biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási 
szerződést a Bajkor24 Ingatlanügynöki és Építőipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt.-vel írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a Városüzemeltetési Osztály vezetője 
Határidő: a szerződés aláírására: 2022. június 3. 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                közreműködésért: 
                a gazdasági 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 Dózsa György út – Latinovits Zoltán utca 
kereszteződésében új gyalogos-átkelőhelyek tervezésére vonatkozó vállalkozási 
szerződés megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

235/2022. (V.19.) határozata 
a Dózsa György út – Latinovits Zoltán utca kereszteződésében új gyalogos-
átkelőhelyek tervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújváros, 

Dózsa György út – Latinovits Zoltán utca kereszteződésében új gyalogos-
átkelőhelyek egyesített engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése és az 
engedélyezési eljárás lefolytatása tárgyú munkát a Regia Plan Mérnökiroda és 
Szolgáltató Kft-től rendeli meg bruttó 571.500,- Ft vállalkozási díj fejében. 

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

meghatározott feladatok elvégzésére a fedezetet bruttó 571.500,- Ft összegben 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022 (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. 
Mellékletének 24. Felhalmozási tartalék cím alatti 24.3. Képviselői körzetekre 
tartalék elnevezésű sorról történő átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási 
szerződést a Regia Plan Mérnökiroda és Szolgáltató Kft-vel írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a Városüzemeltetési Osztály vezetője 
Határidő: a szerződés aláírására: 2022. június 3. 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                közreműködésért: 
                a gazdasági 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 az új közterületi hulladékgyűjtő edények 
megrendeléséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

236/2022 (V.19.) határozata 
új közterületi hulladékgyűjtő edények megrendeléséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az új közterületi 

hulladékgyűjtő edények – 10 db PRFK I típusú hulladékgyűjtő csőoszloppal, 5 
db Jászberény II típusú hulladékgyűjtő acéloszloppal, valamint 5 db Urban 
típusú lemezes hulladékgyűjtő – beszerzésével a DVG Zrt.-t bízza meg bruttó 
1.969.615,- Ft 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 12. melléklet 4. Környezet-egészségügy 
címen „Közterületi hulladékgyűjtő edények beszerzése” elnevezésű új sorra 
történő átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített adásvételi 
szerződést a  DVG Zrt.-vel írja alá. 

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

         Határidő: a szerződés aláírására 2022. május 31. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt 

hogy a 2. 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 területén járdák helyreállításának és 
felújításának munkálatairól című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

237/2022. (V.19.) határozata 
Dunaújváros területén járdák helyreállításának és felújításának munkálatairól 

 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a Dunaújváros területén járdák helyreállításának és felújításának 
munkáit (Kőműves u. 9. sz. előtt a megsüllyedt aszfalt burkolatú járda 
helyreállítása, Szabadság u. 50–52. sz. előtt az aszfalt burkolatú járda 
felújítása térkő burkolattal) bruttó 10.024.630,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel 
elkészítteti.  

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

meghatározott Kőműves u. 9. sz. előtt a megsüllyedt aszfalt burkolatú járda 
helyreállítása fedezetét bruttó 1.576.374,- 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 Szabadság u. 50–52. sz. előtt az aszfalt burkolatú járda 
felújítása térkő burkolattal fedezetét bruttó 8.448.256,- 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. 

 
4) 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. május 31. 
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5) 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 a Szelidi tavi önkormányzati tulajdonú üdülőépület 
tetőszigetelésének felújítására kötött vállalkozási szerződés 1. számú módosításáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

238/2022. (V.19.) határozata 
 a Szelidi tavi önkormányzati tulajdonú üdülőépület tetőszigetelésének 

felújítására kötött vállalkozási szerződés 1. számú módosításáról 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy hozzájárul a dunapataji 4077 hrsz.-ú kivett üdülőépület, udvar 
megnevezésű ingatlan (Szelidi tavi üdülő) tetőszigetelésének felújítására 2021. 
12. 21-én  a DVG Zrt.-vel kötött Vállalkozási szerződés műszaki tartalmának 
módosításához, a vállalkozói díj változatlan hagyása mellett. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában 
a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés 1. számú módosítását  a 
DVG Zrt.-vel írja alá. 

     
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

              a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési osztály vezetője 
 Határidő:  2022. május 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az egynyári virágok beszerzési munkálatairól című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
239/2022. (V.19.) határozata 

egynyári virágok beszerzési munkálatairól 
 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy az egynyári virágok beszerzésének feladatait bruttó 490.000,- Ft 
összegért a DVG Zrt.-vel végezteti. 

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

meghatározott egynyári virágok beszerzési munkáinak fedezetét bruttó 
490.000,- 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” 
soráról a 7. melléklet „2. Városüzemeltetés” cím alatt szereplő „3. dologi 
kiadások” sorára való átcsoportosítással biztosítja. 

 
3)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

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

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  2022. május 31. 
 
4)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a jegyző 
                      - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                        közreműködésért: 
                        a gazdasági főosztály 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 a DVG Zrt. 2021. évi beszámolójának és 2022. évi 
üzleti tervének elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene 
szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), tartózkodott 1 fő 
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

240/2022. (V.19.) határozata  
a DVG Zrt. 2021. évi beszámolójának és 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DVG Zrt. 2021. 

évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 5.539.748 eFt mérleg 
főösszeggel, -801.928 eFt adózott eredménnyel (veszteség) a határozat 1., 2., 
3. 4. számú mellékletei szerint elfogadja, azzal, hogy az eredményt 
eredménytartalékba kell helyezni és tudomásul veszi, hogy a 2021. évi éves 
beszámoló tartalma alapján a saját tőke összege 1.345.115 eFt a jegyzett tőke 
1.609.647 eFt, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DVG Zrt. 

beszámolóval lezárt üzleti évére prémiumot nem fizet, valamint a 2022. évre 
prémiumfeladatot nem tűz ki, egyben felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a  DVG Zrt. 2022. 

évi üzleti tervét a határozat 5. számú melléklete szerint elfogadja, egyben felkéri 
a polgármestert a határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért  
      a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: 2022. május 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2021. évi 
beszámolójának elfogadásáról, valamint pótbefizetés teljesítéséről a saját tőke – 
jegyzett tőke arányának helyreállítása érdekében című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi 
Attila), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

241/2022. (V.19.) határozata  
a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának 

elfogadásáról, valamint pótbefizetés teljesítéséről a saját tőke – jegyzett tőke 
arányának helyreállítása érdekében 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 

Turisztikai Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 
10.839 eFt mérleg főösszeggel, -1.680 eFt adózott eredménnyel (veszteség) a 
határozat 1., 2., és 3. számú mellékletei szerint elfogadja azzal, hogy az adózott 
eredményt eredménytartalékba kell helyezni. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 

Turisztikai Nonprofit Kft. beszámolóval lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, 

valamint a 2022. évre prémiumfeladatot nem tűz ki. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja, hogy 

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. saját tőke  összege 894 e Ft, a jegyzett 
tőke összege 3.000.000,- Ft, melyek   arányát helyreállítja a jelen határozat 4. 
pontjában foglaltak szerint.  

 
Felelős: - a határozat közléséért:  
      a vagyonkezelési osztályvezető 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  

Határidő: határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 

                követő nyolc napon belül 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 3. pontban foglalt 

saját tőke jegyzett tőke arány helyreállításához fedezetként a Dunaújvárosi 
Turisztikai Nonprofit Kft. által 2022. május 31-ig visszafizetendő 1.000.000,- Ft 
összegű tagi kölcsönt, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
nyújtott 4.900.000,- Ft elszámolásából visszafizetendő (minimum) 816.000,- Ft-ot 
és a 2022. évi önkormányzati költségvetés Általános tartalék előirányzata által 
biztosított 290.000,- Ft-ot jelöli meg, mely szerint 2.106.000,- Ft-ot pénzbeli 
hozzájárulás útján, egy összegben átutalással, pótbefizetésként teljesít a 
gazdasági társaság, a Dunaújváros Turisztikai Nonprofit Kft. részére a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:99/A. §-ban foglaltaknak 
megfelelően, 2022. június 10-ig. 
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5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy a 3. pontban foglalt és 4. pontban megfogalmazott kötelezettségvállalás 
fedezetét a 2022. évi költségvetés módosításakor vegye figyelembe. 

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

                      a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
               - a költségvetés módosításáért: 

                a jegyző 

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

Határidő: a 2022. évi önkormányzati költségvetés módosításának időpontja 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Alapító 
Okirata módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

242/2022. (V.19.) határozata  

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Alapító Okirata módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 

Turisztikai Nonprofit Kft.  Alapító Okirata 9.2. pontját hatályon kívül helyezi. 
 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére, továbbá a társaság által előkészített 
alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének 
kikérését követően. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              
                a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.ügyvezetője  
                - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8 napon belül 
                - az alapító okirat módosítás aláírására: a határozat közlésétől  
                  számított 30 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 
könyvvizsgálójának megválasztásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

243/2022. (V.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 

Turisztikai Nonprofit Kft. jelenlegi könyvvizsgálója 2022. május 31-én történő 
megbízatása lejárta miatt 2022. június 01-től 2023. május 31-ig Tóthné Nagy 
Etelkát (an: ….., székhely 2400 Dunaújváros, Százszorszép u. 3., Kamarai 
nyilvántartási száma: 000539, KM-001333, adószáma:46571324-2-27) választja 
meg a társaság új könyvvizsgálójának változatlan díjazás mellett. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére, továbbá felkéri a gazdasági társasági jogi 
képviselője által elkészített alapító okirat módosítás és a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására az ügyrendi, igazgatási 
és jogi bizottság véleményének kikérését követően. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

      a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 

                követő nyolc napon belül 
    -  alapító okirat aláírására: a határozat közlésétől számított 30 napon 
                        belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottsági tagjainak 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, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), 
távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

244/2022. (V.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 

megválasztásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a köztulajdonban 
álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 
4 § (1) bekezdése alapján az Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottsági tagjainak választja meg 2022. június 01-től 2023. május 31-
ig határozott időtartamra díjazás nélkül Dr. Huszti Zsoltot (anyja neve: ……, 
lakcíme: …………..), Tóth Kálmán Sándort (anyja neve: ………., lakcíme: 
…………...), Keresztes Györgyöt (an: ……….., lakcíme: ……………..). 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, továbbá felkéri a gazdasági társasági jogi 
képviselője által elkészített alapító okirat módosítás és a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására az ügyrendi, igazgatási 
és jogi bizottság véleményének kikérését követően. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
        a vagyonkezelési osztályvezető 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője  

Határidő: - határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 

                  követő nyolc napon belül 
      -  alapító okirat aláírására: a határozat közlésétől számított 30 napon 
                          belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. vezető 
tisztségviselője megválasztásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 
fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), nem szavazott 1 fő (Raduka 
Zsuzsanna), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
(A szavazás után Raduka Zsuzsanna képviselő jelezte, hogy igennel kívánt 
szavazni, így kialakult a szavazás eredményeként: 11 igen szavazat, tartózkodott 2 
fő, távol lévő 1 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

245/2022. (V.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője 

megválasztásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzat 
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § 
(2) bekezdése 5. pontja alapján az Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. (2400 
Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) új ügyvezetőjének Horváth Anitát (születési hely, 
idő: …………., anyja neve: …………, lakcíme: …………., adóazonosító jel: 
………..) választja 2022. június 1. napjától 2023. május 31-ig szóló, határozott 
időtartamra, megbízási díj nélkül, megbízási jogviszonyban. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, továbbá felkéri a gazdasági társasági jogi 
képviselője által elkészített alapító okirat módosítás és a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására az ügyrendi, igazgatási 
és jogi bizottság véleményének kikérését követően. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                       a polgármester   
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

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

                        - az alapító okirat aláírására: a határozat közlésétől számított  
                          30 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunanett Nonprofit Kft. 2021. évi éves 
beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

246/2022. (V.19.) határozata  
a Dunanett Nonprofit Kft. 2021. évi éves beszámolójának és üzleti jelentésének 

elfogadásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a 
Dunanett Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolóját 1.209.018 e Ft mérleg 
főösszeggel és 24.323 e Ft (nyereség) adózott eredménnyel a határozat 1. 2. 3. 
számú mellékletei szerint, az üzleti jelentését a határozat 4. számú melléklete 
szerint azzal, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba kell helyezni. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 
elfogadott beszámolóval lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 
2022. évre prémiumfeladatot nem tűz ki Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
      a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
                a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

247/2022. (V.19.) határozata  
a Dunanett Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunanett Nonprofit 
Kft. 2022. évi üzleti tervét elfogadja a határozat melléklete szerint, a Felügyelő 
bizottság javaslata alapján, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért:  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
                a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 

                nyolc napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunanett Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai, 
könyvvizsgálója 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, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 1 fő 
(Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

248/2022. (V.19.) határozata  
a Dunanett Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai, könyvvizsgálója 

megválasztásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, az önkormányzat 

gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § 
(2) bekezdése 5) pontja alapján, a Dunanett Dunaújvárosi Regionális 
Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági 
tagjai, könyvvizsgálója megbízatása lejárta miatt Barta Endrét (an: …………., 
lakcíme: ……………..) díjazás nélkül, Friedl Lászlót (an: ……………, lakcíme: 
………..….) és Kertész Editet (an: ……….., lakcíme: ……………...) változatlan 
díjazás mellett új felügyelőbizottsági tagoknak megválasztja 2022. június 01-től 
2023. május 31-ig szóló határozott időtartamra, valamint 

 
Tóthné Nagy Etelkát (anyja neve: ………….., székhely: 2400 Dunaújváros, 
Százszorszép u. 3., Kamarai nyilvántartási száma: 000439, KM-001333, 
adószáma: 46571324-2-27) választja meg a társaság új könyvvizsgálójának, 
2022. június 01-től 2023. május 31-ig, változatlan díjazás mellett. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert a határozat közlésére, továbbá a társaság által előkészített 
alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének 
kikérését követően. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:                              
               a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a Dunanett NKft. ügyvezetője 
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8 napon belül 

                        - az alapító okirat módosítás, valamint a munkaszerződés aláírására: 
                          a határozat közlésétől számított 30 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezetője 
megválasztásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
249/2022. (V.19.) határozata  

a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezetője megválasztásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, az önkormányzat 

gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § 
(2) bekezdése 5) pontja alapján, a DUNANETT Nonprofit Kft ügyvezetője 
megbízatása lejárta miatt a 2022. június 01-től 2027. május 31-ig Bencsik István 
Lászlót (születési hely, idő, Székesfehérvár, 1966.01.07., anyja neve: 
…………., lakcíme: ……………, adóazonosító szám: …………..) választja meg, 
bruttó 1.400.000.- Ft/hó munkabér mellett. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, továbbá a társaság jogi képviselője által 
előkészített alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének 
kikérését követően történő aláírására, valamint a határozat mellékletét képező 
munkaszerződés aláírásra.  

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezetője 

       - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
         a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                    érkezésétől számított 8 napon belül 

 - az alapító okirat, megbízási szerződés aláírására: a határozat 
   közlésétől számított 30 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunananett Nonprofit Kft. ügyvezetője 
felmentvényének megadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

250/2022. (V.19.) határozata  
a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezetője felmentvényének megadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-a szerint a Dunanett Nonprofit 
Kft. vezető tisztségviselője kérésére a 2021. üzleti évben kifejtett ügyvezetői 
tevékenysége megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, egyben felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért:  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  

251/2022. (V.19.) határozata  
a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2021. évi éves beszámolójának megismeréséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, a Dunanett Nonprofit 
Kft. tulajdonában álló, Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2021. évi beszámolóját 
megismerte a határozat 1. 2. és 3. számú mellékletei, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére. 
 

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

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 

                nyolc napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunanett Vagyonkezelő Kft. felügyelőbizottsági 
tagjai megválasztásával kapcsolatos javaslattételről című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), 
távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

252/2022. (V.19.) határozata  
a Dunanett Vagyonkezelő Kft. felügyelőbizottsági tagjai megválasztásával 

kapcsolatos javaslattételről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint a Dunanett 
Nonprofit Kft. egyedüli tagja a Dunanett Vagyonkezelő Kft. felügyelőbizottsági tagjai 
megbízatása lejárta miatt Illéssy István (an: ………., lakcíme ………………..), 
Motyovszki Mátyás (an: ……………., lakcíme: ……………..), Molnár Csaba (an: 
………….., lakcíme: ……………..) új felügyelőbizottsági tagoknak javasolja 
megválasztani 2022. június 01-től 2023. május 31-ig szóló határozott időtartamra, 
változatlan díjazás mellett. 
 
Felelős: - a határozat közléséért:  
                a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 

nyolc napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunanett Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője 
megválasztásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

253/2022. (V.19.) határozata  
a Dunanett Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője megválasztásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint a Dunanett 
Nonprofit Kft egyedüli tagja a DUNANETT VAGYONKEZELŐ Kft ügyvezetője 
megbízatása lejárta miatt a 2022. június 01-től 2023. május 31-ig Bencsik István 
Lászlót (születési hely, idő: ……………, anyja neve: …………, lakcíme: …………..., 
adóazonosító szám: ……….) javasolja a társaság új ügyvezetőjének megválasztani, 
azzal hogy feladatait megbízási jogviszony keretében, megbízási díj nélkül látja el. 
 
Felelős: - a határozat közléséért:  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 

nyolc napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunanett Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője 
felmentvényének megadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

254/2022. (V.19.) határozata  
a Dunanett Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője felmentvényének megadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, hogy 
a Dunanett Nonprofit Kft., mint a Dunanett Vagyonkezelő Kft. egyedüli tagja, 
tulajdonosa felmentvényt adott a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
3:117. §-a szerint a vezető tisztségviselő társasággal szembeni kártérítési felelősség 
alól. 
 
Felelős: - a határozat közléséért  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 

                nyolc napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DV N Zrt. 2021. évi egyszerűsített éves 
beszámolójának elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

255/2022. (V.19.) határozata 
a DV N Zrt. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról 

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése a DV N Zrt. 

2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját 327.956 E Ft mérleg főösszeggel és 

2.714 E Ft  (nyereség) adózott eredménnyel, a határozat 1., 2. és 3. számú 
mellékletei szerint és felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DV N Zrt. 

javadalmazási szabályzata alapján 2021. évre prémiumot nem fizet, valamint a 
2022. évre prémiumfeladatot nem tűz ki. 

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

Határidő:  a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 

                 követő nyolc napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DV N Zrt. felügyelőbizottsági tagjai és 
könyvvizsgálója 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, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 1 fő 
(Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

256/2022. (V.19.) határozata 

a DV N Zrt. felügyelőbizottsági tagjai és könyvvizsgálója megválasztásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzat 
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § 
(2) bekezdése 5) pontja alapján, a DV N Zrt. felügyelőbizottsági tagjai, 
könyvvizsgálója megbízatása lejárta miatt Szántó Péter Lajost (an: ………., 
lakcíme: …………...), Rajda-Szláma Zsuzsanna Mariannát (an: …………, 

lakcíme: …………...), Kárpáti Gábor Istvánt (an: …………, lakcíme: 

……………….) új felügyelőbizottsági tagoknak megválasztja, 2022. június 01-től 

2023. május 31-ig szóló határozott időtartamra, változatlan díjazás mellett, 

továbbá a 
 

Viczkó és Társa Kft.-t (székhely: 2421 Nagyvenyim, Nefelejcs u. 8.; 
Cégjegyzékszám:07 09 002803; Adószám:11106746-2-07; képviseli: Viczkó 
Péter, kamarai nyilvántartási száma:007262,) választja meg a társaság 
könyvvizsgálójának, 2022. június 01-től 2023. május 31-ig, bruttó 360.000,- 
Ft/év díjazás mellett. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a táraság jogi 
képviselője által előkészített és megküldött alapító okirat módosítás és a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására az ügyrendi 
igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően. 

 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              
                a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a DV N Zrt. vezérigazgatója 
                - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                   érkezésétől számított 8 napon belül 

                - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                            15 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DV N Zrt. vezérigazgatója munkabérének és 
költségtérítésének módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 
fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 1 fő 
(Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

257/2022. (V.19.) határozata 

a DV N Zrt. vezérigazgatója munkabérének és költségtérítésének módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja, hogy a 
DV N Zrt. vezérigazgatója Horváth Anita (születési hely, idő: …………….., anyja 
neve: ……………., lakcíme: ……………, adóazonosító jel: …………..) megbízása 
2021. június 01-től, 2023. május 31-ig áll fenn, és kinyilvánítja, hogy 2022. június 01-
től a vezérigazgató munkabére bruttó 1.000.000.- Ft/hó munkabér, költségtérítése 
bruttó 200.000,- Ft/hó, valamint a vezérigazgató 13. havi díjazásra jogosult, egyben 
felkéri a polgármestert a határozat közlésére és a határozat mellékleteként csatolt 
munkaszerződés módosítása aláírására. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:                              
                   a polgármester 
        - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                    érkezésétől számított 8 napon belül 
        - a munkaszerződés módosítás aláírására: 2022. május 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2021. évi 
egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

258/2022. (V.19.) határozata  
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának 

elfogadásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. 2021. évi egyszerűsített beszámolóját 624.432 e Ft mérleg 
főösszeggel és 1.221  e Ft (nyereség) adózott eredménnyel a határozat 1., 2. 
és 3. mellékletei szerint elfogadja azzal, hogy az eredményt 
eredménytartalékba kell helyezni és tudomással bír arról, hogy a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133.§ (2) bekezdése szerinti 
kötelezettség fennáll, egyben utasítja polgármestert a határozat közlésére. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. az 1. pontban elfogadott beszámolóval lezárt üzleti évre 
prémiumot nem fizet, valamint a 2022. évre prémiumfeladatot nem tűz ki. 

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

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 

                követő nyolc napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. felügyelőbizottsági 
tagjai és könyvvizsgálója 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, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), 
távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

259/2022. (V.19.) határozata 

a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. felügyelőbizottsági tagjai és könyvvizsgálója 
megválasztásáról 

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzat 
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § 
(2) bekezdése 5) pontja alapján, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. felügyelőbizottsági 
tagjai és könyvvizsgálója megbízatása lejárta miatt Lebics Editet (an: …………, 
lakcíme: …………….), Keresztesi Tamás Bélánét (an: ……………., lakcíme: 
………...), Rajda-Szláma Zsuzsanna Mariannát (an: ……………, lakcíme: 

………….) új felügyelőbizottsági tagnak megválasztja, 2022. június 01-től 2023. 

május 31-ig szóló határozott időtartamra, változatlan díjazás mellett, valamint a 
 

Viczkó és Társa Kft.-t (székhely: 2421 Nagyvenyim, Nefelejcs u. 8.; 
Cégjegyzékszám:07 09 002803; Adószám:11106746-2-07; képviseli: Viczkó 
Péter, kamarai nyilvántartási száma:007262,) választja meg a társaság 
könyvvizsgálójának, 2022. június 01-től 2023. május 31-ig, nettó 420.000,- Ft/év 
díjazás mellett. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert a gazdasági társasági jogi képviselője által megküldött módosított 
és egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően.  

 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                  a polgármester  

                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

                  követő nyolc napon belül 
                        - a társasági szerződés módosítása aláírására: a határozat közlésére: 

                          az előkészítő osztálynak való megküldését követő 30 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Innopark Nonprofit Kft. 2021. évi éves 
beszámolójáról és 2022. évi üzleti terv elfogadásáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

260/2022. (V.19.) határozata  
az Innopark Nonprofit Kft. 2021. évi éves beszámolójáról és 2022. évi üzleti terv 

elfogadásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Innopark 

Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolóját 162.018 eFt mérleg főösszeggel, 3.669 
eFt adózott eredménnyel (nyereség) adózott eredménnyel a határozat 1. 2. 3. 
számú mellékletei szerint, valamint az ügyvezetői beszámolót és 2022. évi 
pénzügyi év üzleti terve „A” változatát a határozat 4. számú melléklete szerint 
elfogadja azzal, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba kell helyezni. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Innopark 

Nonprofit Kft. beszámolóval lezárt üzleti évére prémiumot nem fizet, valamint a 
2022. évre prémiumfeladatot nem tűz ki, egyben felkéri a polgármestert a 
határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért:  
      a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: 2022. május 31. 



71 

 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

261/2022. (V.19.) határozata 
az Innopark Nonprofit Kft. könyvvizsgálója megválasztásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Innopark 

Nonprofit Kft. könyvvizsgálója 2021. május 31-én történő megbízatása lejárta 
miatt 2022. június 01-től 2025. május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát (an: ………., 
székhely 2400 Dunaújváros, Százszorszép u. 3., Kamarai nyilvántartási száma: 
000439, KM-001333, adószáma:46571324-2-27) választja meg a társaság 
könyvvizsgálójának azzal, hogy a megbízási díj a KSH által közzétett inflációs 
rátával megemelkedik. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére, illetve a gazdasági társasági jogi 
képviselője által elkészített alapító okirat módosítás és a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásának az ügyrendi, igazgatási 
és jogi bizottság véleményének kikérését követően. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              
                a polgármester 
      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8  napon belül 

                       - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított  
                         15 napon belül 
                       - a megbízási szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                         számított 15 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Innopark Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője 
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, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Lőrinczi Konrád), nem szavazott 1 fő (Szepesi Attila), távol lévő 1 fő 
(Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Szepesi Attila képviselő jelezte, hogy tartózkodni kívánt, így 
kialakult a szavazás eredményeként: 11 igen szavazat, tartózkodott 2 fő, távol lévő 1 
fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

262/2022. (V.19.) határozata 
az Innopark Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője megválasztásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzat 

gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § 
(2) bekezdése 5) pontja alapján az Innopark Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, 
Magyar út 106/B.) új ügyvezetőjének megbízási jogviszonyban Dr. Huszti 
Zsoltot (születési hely és idő: ………………., anyja neve: ……………., lakcíme: 
……………..., adóazonosító jele: …………….) választja meg 2022. június 1. 
napjától 2025. május 31-ig szóló, határozott időtartamra változatlan feltételek 
mellett. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza 

polgármestert a határozat közlésére, illetve a gazdasági társasági jogi 
képviselője által elkészített alapító okirat módosítás és a módosítással 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, az ügyrendi igazgatási és 

jogi bizottság állásfoglalását követően, továbbá az ügyvezető megbízási 
szerződése, valamint dr. Huszti Zsolt terület és településfejlesztési tanácsadó 

munkakör munkavállalói szerződése aláírására, jelen határozat 1. és 2. 

mellékletét képező tartalommal. 
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              
                a polgármester 
      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8  napon belül 

                        - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított  
                          15 napon belül 
                        - a megbízási szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                          számított 15 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Innopark Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági 
tagjainak megválasztásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 
fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), nem szavazott 1 fő (Raduka Zsuzsanna), távol 
lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

263/2022. (V.19.) határozata  
az Innopark Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a köztulajdonban 

álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 
4 § (1) bekezdése alapján az Innopark Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági 
tagjainak választja 2022. június 01-től 2025. május 31-ig határozott időtartamra 
díjazás nélkül Felföldi Ágnest (an: …………., lakcíme: …………….), Motyovszki 
Mátyást (anyja neve: ……………, lakcíme: ……………….), Rajda Dánielt (an: 
………….., lakcíme: ……………...). 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése polgármestert a 

határozat közlésére, illetve a gazdasági társasági jogi képviselője által 
elkészített alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okirat aláírására, az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság 

állásfoglalását követően. 
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              
                a polgármester 
      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8  napon belül 

                        - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított  
                          15 napon belül 
                        - a megbízási szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                          számított 15 napon belül 



74 

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 
Nkft. 2021. évi éves beszámolójának megtárgyalásáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi 
Attila), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

264/2022. (V.19.) határozata  
a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 2021. évi  

éves beszámolójának megtárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DKKA-Dunaújvárosi 

Kohász Kézilabda Akadémia Nkft 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját 
168.103 e Ft mérleg főösszeggel és -40.998 eFt adózott eredménnyel (veszteség) a 
határozat 1., 2., és 3. mellékletei szerint elfogadja azzal, hogy az adózott eredményt 
eredménytartalékba kell helyezni és felkéri polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért:  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  

Határidő: határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 

                nyolc napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 
Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai, könyvvizsgálója 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, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Lőrinczi 
Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

265/2022. (V.19.) határozata  
a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 

felügyelőbizottsági tagjai, könyvvizsgálója megválasztásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, az önkormányzat 

gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § 
(2) bekezdése 5) pontja alapján, a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 
Akadémia Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai, könyvvizsgálója megbízatása 

lejárta miatt Sáfrány Katalint (an: ………….., lakcíme: ……………), Szalóki 

Lászlót (an: ……….., lakcíme: ……………..) változatlan díjazás mellett, Barta 
Endrét (an: ……….., lakcíme: ………………..) díjazás nélkül új 
felügyelőbizottsági tagnak megválasztja, 2022. június 01-től 2023. május 31-ig 
szóló határozott időtartamra, valamint 

 
a Prudent-Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.-t (2721 Pilis, Jókai Mór utca 
1/b., kamarai nyilvántartási szám: 002687, kijelölt közreműködő könyvvizsgáló: 
Fiel Edit, kamarai tagsági szám: 005251) jelöli meg a társaság új 
könyvvizsgálójának, 2022. június 01-től 2023. május 31-ig, változatlan díjazás 
mellett. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert a határozat közlésére, továbbá a társaság által előkészített 
alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének 
kikérését követően. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              
                a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 
                  ügyvezetője  
                - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 

                  érkezésétől számított 8 napon belül 
                - az alapító okirat módosítás, valamint a munkaszerződés aláírására: 
                  a határozat közlésétől  számított 30 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 
Nkft. Alapító Okirata módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 
fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 1 fő 
(Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

266/2022. (V.19.) határozata  
a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. Alapító Okirata 

módosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DKKA-

Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft Alapító Okirata 9.2. 
pontját hatályon kívül helyezi. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert a határozat közlésére, továbbá a társaság által előkészített 
alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének 
kikérését követően. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              
                a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 
                  ügyvezetője  
                - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 

                  érkezésétől számított 8 napon belül 
                - az alapító okirat módosítás aláírására: a határozat közlésétől  
                  számított 30 napon belül 



77 

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 
Nkft. saját tőke-jegyzett tőkéje helyreállításáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), 
távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

267/2022. (V.19.) határozata  
a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. saját tőke – jegyzett 

tőkéje helyreállításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja, 

hogy a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. részére 

kifizetett tagi kölcsönök összege mindösszesen 340.000.000,- Ft, melyet a 
határozat melléklete szerint, mint adós elismert. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír 

arról, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény 3:99/A. §-ának 
(2) bekezdése alapján nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként követelés (tagi 
kölcsön követelés) is szolgáltatható. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (tulajdonosa) Közgyűlése úgy 

határoz, hogy a határozat 1. pontjában meghatározott 340.000.000,- Ft értékű 

tagi kölcsön nem pénzbeli szolgáltatás útján, mint követelést, nem pénzbeli 

vagyoni hozzájárulással, pótbefizetésként a DKKA-Dunaújvárosi Kohász 

Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. saját tőkéje helyreállítására a 2. pontjában 
hivatkozott jogszabály alapján biztosítja a gazdasági társaság részére, azzal, 
hogy a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint a könyvelés fordulónapja a 
társaság és a tulajdonos könyveiben 2022. május 27.. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              
                a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 
                  ügyvezetője  
                - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 

                  érkezésétől számított 8 napon belül 
                - az alapító okirat módosítás aláírására: a határozat közlésétől  
                  számított 30 napon belül 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a DKKA-

Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel szembeni tagi 
kölcsön visszafizetési igénye a 3. pontban rögzítettek szerinti időpontban 
340.000.000,- Ft összegben megszűnik, a pótbefizetés fedezete biztosított a 
2022. évi költségvetés 9. melléklet 23.2.1 Bevételi kockázati tartalék soráról 
történő átcsoportosítással. 
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5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy az 4. pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetési 
rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
              - a Gazdasági Főosztály vezetője 

Határidő: a 2022. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2021. évi 
beszámolójának elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 1 fő 
(Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
268/2022. (V.19.) határozata  

a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2021. évi beszámolójának elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 
Partvédelmi Vállalat 2021. évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 17.760 eFt 
mérleg főösszeggel, -470 eFt (veszteség) adózott eredménnyel a határozat 1., 2. és 
3. számú mellékletei szerint elfogadja, egyben utasítja a polgármestert a határozat 
közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásáért: 
                a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a Vagyonkezelési Osztály vezetője 

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

269/2022. (V.19.) határozata 

a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója megválasztására  
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Dunaújvárosi 

Partvédelmi Vállalat vezető tisztségviselőjének megbízatása lejárta miatt 2022. 
június 01-től 2023. május 31-ig Duka László (anyja neve: ……….., lakcíme: 
…………...) választja meg új igazgatónak bruttó 100.000,- Ft/hó munkabér 
mellett. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a Dunaújvárosi 
Partvédelmi Vállalat által előkészített Alapító Okirat módosítás és a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat és a munkaszerződés 
aláírására. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester                              
              - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő érkezésétől 

        számított 8 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi, csillagdombi, 1546/1 és 1548/1 
helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú építési telkek út kialakítását szolgáló 
ingatlanok cseréjére vonatkozó ajánlat koncepcionális véleményezésére című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Lőrinczi 
Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
270/2022. (V.19.) határozata 

a dunaújvárosi, csillagdombi, 1546/1 és 1548/1 helyrajzi számú, önkormányzati 
tulajdonú építési telkek út kialakítását szolgáló ingatlanok cseréjére vonatkozó 

ajánlat koncepcionális véleményezésére 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nem fogadja el 

Idei János és a Tető-Generál Kft. területcsere ajánlatát. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése ajánlatot tesz a 

tulajdonában álló 1546/1 hrsz-ú és az 1548/1 hrsz.-ú ingatlanainak az út 
kialakításához szükséges részek telekalakítási eljárás során történő 
leválasztását követően az új hrsz.-on  kialakítandó beépítetlen területeknek a 
Meridián Mérnöki Iroda Kft. 4973/2020. munkaszámú előzetes átnézeti térkép 
kisajátításhoz munkarész alapján az új hrsz.- okon, 1543/1, 1544/1, 1545/1, 
1546/3, 1547/1, 1559/1, 1558/4 kialakítandó ingatlanok tulajdonosaival 
értékarányos cseréjére 60 napos ajánlati kötöttséggel, az 1. pontban hivatkozott 
ajánlattevőkkel való közléssel, azzal, hogy az utak építésének, forgalomba 
helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) 
Korm. rendelet, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény alapján az így önkormányzati tulajdonába kerülő 
pályaszerkezet nélküli út földmunkával, szabályos keresztszelvénnyel, 
vízelvezetéssel ellátásához, a járhatósága kialakításához és egyéb szükséges 
munkálatok elvégzéséhez semmilyen további költséggel nem járul hozzá. 

 
3.  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 

Határidő: 2022. május 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a bérleti jogviszony időtartamának 
meghosszabbítására a 2400 Dunaújváros, Városháza tér 2. szám alatti kávézó 
vonatkozásában című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
271/2022. (V.19.)  határozata  

 bérleti jogviszony időtartamának meghosszabbítására a 2400 Dunaújváros, 
Városháza tér 2. szám alatti kávézó vonatkozásában 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír 

arról, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a SZATNER-UNITY 
Kft.-vel (1131 Budapest, Vőlegény u. 72.) bérleti szerződést kötött az 
önkormányzat tulajdonát képező 2400 Dunaújváros, Városháza tér 2. szám alatt 
található kávézó megnevezésű ingatlan vonatkozásában. A bérleti jogviszony 
2022. május 14. napjáig tart, amely a bérleti szerződés értelmében 
meghosszabbítható 2 évvel. 

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

pontban hivatkozott bérleti jogviszony időtartamának meghosszabbítását 2024. 
május 13. napjáig, továbbá lehetőségét a jogviszony további 2 évvel történő 
meghosszabbításának, tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány miatti 
bevezetett korlátozó intézkedésekből adódóan a kávézó nem üzemelhetett a 
bérleti jogviszony teljes időtartama alatt. A bérleti díj mértéke 300.000,-Ft/hó. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező bérleti szerződés 
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 határozatnak az előkészítő osztálynak való 
                  megküldését követő 8 napon belül 

        - a bérleti 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 Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 
önkormányzati tulajdonú szakember lakás bérlőkijelölés jog biztosításáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

272/2022. (V. 19.) számú határozata 
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak önkormányzati tulajdonú szakember 

lakás bérlőkijelölés jog biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a bérlőkijelölési jogról megállapodást kössön a Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság képviselőjével a 481/11/D/1 helyrajzi számon 
nyilvántartott, természetben a Dunaújváros, Weiner Tibor körút 15. fszt. 1. szám 
alatt található önkormányzati ingatlanra, határozott, 5 éves időtartamra. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat 1. számú mellékletét képező megállapodást 
aláírja és megküldje a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére.  
Felelős:   a határozat végrehajtásáért: 

   polgármester 
   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

   a Hatósági Főosztály vezetője 
Határidő: a megállapodás aláírására: 2022. július 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/640-7/2022. 

számú törvényességi felhívása tárgyában állásfoglalás kialakításáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Lőrinczi Konrád, 
Szepesi Attila), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

273/2022. (V.19.) határozata 

a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/640-7/2022. számú törvényességi felhívása 
tárgyában állásfoglalás kialakításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése teljes 

terjedelmében megismerte és megvizsgálta a Fejér Megyei Kormányhivatal 

FE/02/640-7/2022. számú leiratát, melyben törvényességi felhívással élt 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterének „az önkormányzat 
fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről” szóló 
13/2021. (V.13.) önkormányzati rendeletére vonatkozóan. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése - a 11. pontban írt 

kivétellel - nem fogadja el a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/640-7/2022. 

számú törvényességi felhívásában foglalt megállapításokat. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kijelenti, hogy  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „az önkormányzat 
fenntartásban működő szociális és gyermekjóléti intézményekről” szóló 13/2021. 
(V.13.) önkormányzati rendeletére vonatkozóan hozzá a Fejér Megyei 

Kormányhivatal által a FE/02/640-7/2022. iktatószámon benyújtott törvényességi 

felhívása a bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjára vonatkozóan 
megalapozatlan. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
álláspontja indokolásaként a 4-5. pontban rögzítetteket adja elő. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének álláspontja 

szerint „a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 147. § (4) bekezdése, és 151. § (3) 
bekezdése díjfizetési kötelezettséget előíró jogszabálynak minősül. A törvényi 
szabályozásból egyértelműen megállapítható, hogy a bölcsődei 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a törvény költségalapon határozza 
meg, az intézményi térítési díjak a Gyvt. rendelkezéseiből adódóan - a 
nyersanyagok bekerülési költségére tekintettel - számszerűsíthető módon 
pontosan meghatározhatók. A Gyvt. hivatkozott rendelkezései, mint a díjfizetés 
számításának módját előíró jogszabály 2020. október 31. napján hatályban 
voltak, azok alkalmazásának felfüggesztésére a veszélyhelyzetre tekintettel 
nem került sor. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése álláspontja 

alátámasztásaként utal a Gyvt. rendelkezéseit értelmező kommentárra, 
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valamint a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5044/2013/12. számú 
határozatára. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kijelenti, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 37/2020. 

(XI.20.) önkormányzati rendeletének 2021. január 1-től 2021. május 31-ig 
hatályos rendelkezései nem voltak ellentétesek a „koronavírus-világjárvány 
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 
gazdasági intézkedésről” szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet 
rendelkezéseivel, mivel e Kormányrendelet 1. § (3) bekezdése 
alkalmazhatóságához a bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési 
díjemelése tekintetében a jogszabályi feltételek teljesültek.   

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kijelenti, hogy a 

6. pontban írt Kormányrendelet, továbbá „a veszélyhelyzettel összefüggő 
átmeneti szabályokról” szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (4) bekezdése 
alkalmazhatóságához a bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díj 
meghatározása tekintetében a jogszabályi feltételek teljesültek, ezért  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „az önkormányzat 

fenntartásban működő szociális és gyermekjóléti intézményekről” szóló 13/2021. 
(V.13.) önkormányzati rendelete 2021. június 1. napjától hatályos, vonatkozó 
rendelkezései nem jogszabálysértőek.  

 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kijelenti, hogy „az 

önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről” 
szóló 13/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet Családok Átmeneti Otthona 
intézményi térítési díjának meghatározása megfelel a hatályos jogszabályi 
rendelkezéseknek, jogszabálysértés nem áll fenn. 

 
  9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 8. pontban 

írtakkal összefüggésben rögzíti, hogy a hatályon kívül helyezett 37/2020. (XI.20.) 

önkormányzati rendeletre a törvényességi felhívás rendelkező része nem terjed 
ki, továbbá az említett önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezettsége lévén  
jogalkotói aktust nem igényel.    

 
10. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése nem ért egyet a 

törvényességi felhívás azon megállapításával, hogy a 37/2020. (XI.20.) 
önkormányzati rendelet megalkotásakor a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármestere nem tartotta be a 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet 

rendelkezéseit. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
felhívja a Fejér Megyei Kormányhivatal figyelmét, hogy a 37/2020. (XI.20.) 
önkormányzati rendelet megalkotásakor a Kormányrendelet még nem volt 
hatályban, az csak az önkormányzati rendelet 2020. november 20-ai kihirdetését 
követően 2020. december 19. napján lépett hatályba. Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése kijelenti, hogy a Polgármester a 
megalkotáskor hatályos jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása 
mellett alkotta meg a 37/2020. (XI.20.) önkormányzati rendeletet, jogalkotói 
hatáskörét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
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foglaltaknak megfelelően, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában foglaltakkal összhangban gyakorolta.   
 
11. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a 

törvényességi felhívás azon megállapítását, miszerint „az önkormányzat 
fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 22/2010. 
(VI.25.) önkormányzati rendelete módosításáról” szóló 37/2020. (XI.20.) 
önkormányzati rendelete nem „nap/fő” összegben határozza meg az intézményi 
térítési díjat, ezért e szabályozás nem felel meg a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 2. §-ban foglalt normavilágosság követelményének, ezen 
törvényi követelménynek való megfelelés érdekében Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése „az önkormányzat fenntartásában működő 
szociális és gyermekjóléti” intézményekről” szóló 13/2021. (V.13.) 
önkormányzati rendelet módosító önkormányzati rendeletet a Közgyűlés 
megalkotja. 

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

hogy  jelen határozatot a Fejér Megyei Kormányhivatal részére a Nemzeti 
Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren 
keresztül küldje meg. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
        a jegyző 

Határidő: - a határozat közlésére: 2022. május 20. 
               - a határozat 11. pontjában írt módosító önkormányzati rendelet 
                 megalkotására: 2022. május 19.  
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalában igazgatási szünet elrendeléséről című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szántó Péter, 
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, 
Szabó Zsolt)– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

274/2022. (V.19.)  határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 

igazgatási szünet elrendeléséről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi 
munkarendjében 2022. december 22. napjától 2023. január 1. napjáig 6 
munkanap igazgatási szünetet rendel el. Az igazgatási szünet időtartama alatt a 
polgármesteri hivatal ügyfélfogadást nem tart. 

 

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

-  az igazgatási szünet időtartamára a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők, munkavállalók részére a rendes 
szabadságot lehetőség szerint adja ki, 

-  a polgármesteri hivatalban a zavartalan ügymenet és feladatellátás 
érdekében az ügyelet rendjét határozza meg, 

- az igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot és a társszerveket 
előzetesen tájékoztassa. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a jegyző 

Határidő: 2022. december 20. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DVG Zrt. könyvvizsgálója megválasztásáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

275/2022. (V.19.) határozata 
a DVG Zrt. könyvvizsgálója megválasztásáról 

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DVG Zrt. 
jelenlegi könyvvizsgálója 2022. május 31-én történő megbízatása lejárta miatt 
2022. június 01-től 2023 május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát (an: …………., 
székhely 2400 Dunaújváros, Százszorszép u. 3., Kamarai nyilvántartási száma: 
000439, KM-001333, adószáma:46571324-2-27) választja meg a társaság 
könyvvizsgálójának bruttó 300.000,- Ft/hó megbízási díjjal. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, illetve a gazdasági társasági jogi 
képviselője által elkészített alapító okirat módosítás és a módosítással 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, az ügyrendi igazgatási és 

jogi bizottság állásfoglalását követően. 
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              
                a polgármester 
      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8  napon belül 

                       - az alapító okirat aláírására: a határozat  közlésétől számított  
                         15 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DVG Zrt. felügyelőbizottsági tagjai 
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, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

276/2022. (V.19.) határozata 
a DVG Zrt. felügyelőbizottsági tagjai megválasztásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a köztulajdonban 

álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 
4 § (1) bekezdése alapján az DVG Zrt. felügyelőbizottsági tagjainak választja 
2022. június 01-től 2023. május 31-ig határozott időtartamra mellett 

 

1.   Mezei János Zsoltot díjazás nélkül 
 anyja neve: ………… 

 lakcíme: ………………... 
  

2.  Szabó Zsoltot díjazás nélkül 
 anyja neve: …………….. 
 lakcíme: ………………….. 
  

3.  Tóth Kálmán Sándort  változatlan díjazás mellett 
 anyja neve: ……………. 
 lakcíme: ……………………… 

  
4.   Felföldi Ágnest  változatlan díjazás mellett 
   anyja neve: ………….. 
   lakcíme: …………………. 
 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére, illetve a gazdasági társasági jogi 
képviselője által elkészített alapító okirat módosítás és a módosítással 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, az ügyrendi igazgatási és 

jogi bizottság állásfoglalását követően. 
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              
                a polgármester 
      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8 napon belül 

                        - az alapító okirat aláírására: a határozat közlésétől számított  
                          15 napon belül 
                        - a megbízási szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 
                          15 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DVG Zrt. igazgatósági tagjai megválasztásáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

277/2022. (V.19.) határozata 
a DVG Zrt. igazgatósági tagjai megválasztásáról 

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DVG Zrt. 
igazgatósági tagjainak 2022. június 01-től 2023. május 31-ig az alábbi 
személyeket választja meg : 

 

Az igazgatóság tagjai: 

1. Az igazgatóság elnöke: Bencsik István László díjazás nélkül 
születési hely, idő: …………….., anyja neve: ………….., adóazonosító: 
…………….., lakcíme: …………………. 

2. Botond Gábor változatlan díjazással 
anyja neve: …………………. 
lakcíme: ..................... 
 

3. Lebics Edit Valéria változatlan díjazással 
anyja neve: ………………. 
lakcíme: ………………….. 
 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére, illetve a gazdasági társasági jogi 
képviselője által elkészített alapító okirat módosítás és a módosítással 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, megbízási szerződések aláírására, 

az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. 
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              
                a polgármester 
      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8  napon belül 

                        - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított  
                          15 napon belül 
                        - a megbízási szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított  
                          15 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DVG Zrt. vezérigazgatója megválasztásáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 
fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

278/2022. (V.19.) határozata 
a DVG Zrt. vezérigazgatója megválasztásáról 

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzat 
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § 
(2) bekezdése 5) pontja alapján a DVG Zrt. vezérigazgatója munkaviszonya 

lejárta miatt Bencsik István Lászlót (születési hely, idő: …………….., anyja neve: 
……………, adóazonosító: ……………….., lakcíme: ………………….) nevezi ki 
a társaság vezérigazgatói feladatainak munkaviszony keretében történő 
ellátására 2022. május 31. napjától 2023. május 31. napjáig havi bruttó 575.000 
Ft munkabér ellenében. A munkaszerződés értelmében munkaviszonyára a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) 208-211.§-ai, vagyis a 
vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések irányadóak. A 
munkáltatói jogokat az Önkormányzat Közgyűlése gyakorolja a megválasztása, 
visszahívása és díjazásának megállapítása vonatkozásában. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír 
arról, hogy az 1. pontban hivatkozott munkaszerződés megkötésének 

időpontjában Bencsik István László vezető tisztségviselője, ügyvezetője a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonát képező DUNANETT Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és 
Hulladékkezelő, Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak, és az 
ezen társaság tulajdonában álló, DUNANETT VAGYONKEZELŐ Korlátolt 
Felelősségű Társaságban vezető tisztségviselője, ügyvezetője, valamint az 
Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető 
helyettese, vezető tisztségviselői megbízással. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése nem állapít meg összeférhetetlenséget e 
foglalkoztatási jogviszonyok között, és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény 211. § (1) bekezdése szerinti, a vezető további munkavégzésre 
irányuló jogviszony létesítésére vonatkozó tilalmat nem kívánja alkalmazni 
Bencsik István László DVG Zrt. vezérigazgató foglalkoztatási jogviszonya 
létesítésekor a már meglévő, és DUNANETT Dunaújvárosi Regionális 
Köztisztasági és Hulladékkezelő, Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társasággal továbbá a DUNANETT VAGYONKEZELŐ Korlátolt Felelősségű 
Társasággal 2022. június 01-től hatályosan ismételten megkötendő 
foglalkoztatási jogviszonyok vonatkozásában, nem írja elő a korábbi, és tárgyi 
társaságokkal megújított foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetése 
kötelezettségét. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza 
polgármestert a határozat közlésére, illetve a gazdasági társasági jogi 
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képviselője által elkészített alapító okirat módosítás és a módosítással 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, az ügyrendi igazgatási és 

jogi bizottság állásfoglalását követően, továbbá a vezérigazgató 
munkaszerződése, aláírására, jelen határozat mellékletét képező tartalommal. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              
                a polgármester 
      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8  napon belül 

                        - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított  
                          15 napon belül 
                        - a megbízási szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított  
                          15 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-nél 
cégvezető foglalkoztatási jogviszony megszűnése című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Lőrinczi Konrád), 
távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

279/2022. (V.19.) határozata  

a  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-nél cégvezető foglalkoztatási jogviszony 

megszűnése 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Bencsik István 

Lászlónak  (születési hely, idő: ………………., anyja neve: ………………, 

adóazonosító: ……………….., lakcíme: …………………….) a DVG Zrt. 

gazdálkodásért felelős cégvezetői munkaviszonyára vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyát közös megegyezéssel 2022. május 31-i hatállyal, jelen határozat 
mellékletét képező szerződés alapján megszünteti.  

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat 
mellékletét képező szerződés aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              
                a polgármester 
      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8  napon belül 

                        - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított  
                          15 napon belül 
                        - a  szerződés megszüntetés aláírására: a határozat közlésétől  

          számított 15 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a Baracs Repülőtér Kft. 2022. évi támogatásáról című határozati javaslatot 
– mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó 
Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

280/2022. (V.19.) határozata 
a Baracs Repülőtér Kft 2022. évi támogatásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 

Repülőtér üzemeltetője a Baracs Repülőtér Kft. részére (2426 Baracs, Repülőtér út 1.) 
200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt 
a Repülőtéri Családi nap rendezvény megrendezéséhez a határozat melléklete szerinti 
támogatási szerződésben meghatározott feltételekkel. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a támogatás fedezetét a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 24. Felhalmozási 
tartalék 24.3 képviselői körzetekre tartalék soráról a 8. melléklet 9. Kulturális, oktatási, 
és ifjúsági feladatok „Repülőtéri Családi nap” sorára való átcsoportosítással biztosítja. 

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

határozat 2. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
          Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
      a jegyző 
    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
      a gazdasági főosztály vezetője 
          Határidő: a 2022. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának  
                          időpontja 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Baracs Repülőtér Kft-vel a támogatási szerződést 
kösse meg, 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 31. 

 
 


