
1 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. június 
16-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 20. napirendi pont 
levételéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

292/2022. (VI.16.) határozata 
a nyílt ülés meghívója szerinti 20. napirendi pont levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. június 16-ai 
nyílt ülésének meghívó szerinti 20. napirendi pontját, mely „Javaslat a 9-10. számú 
fogászati alapellátási körzetbe fogászati eszköz beszerzéséhez a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására” levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és 
Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény vezetésére irányuló pályázat 
kiírására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

293/2022. (VI.16.) határozata 
a „Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet 

Idősek Otthonai intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírására” című 
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. június 16-ai nyílt 
ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és 
Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény vezetésére irányuló pályázat 
kiírására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 42. napirendjeként felvette. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító 
Okiratának módosítására és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 221/2022. (V.19.) határozata hatályon kívül helyezésére” című 
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

294/2022. (VI.16.) határozata 
a „Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására és a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 221/2022. (V.19.) 
határozata hatályon kívül helyezésére” című előterjesztés sürgősségi 

indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. június 16-ai nyílt 
ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító 
Okiratának módosítására és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 221/2022. (V.19.) határozata hatályon kívül helyezésére” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 43. napirendjeként felvette. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó 
Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

295/2022. (VI.16.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. június 16-ai nyílt ülés 
napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó rendes ülése óta végzett 

munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről 
 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
3.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 

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

 
4.  Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/787-1/2022. 

számú törvényességi felhívásáról 
 

5.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 
13/2021. (V.23.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 11/2022. (V.20.) 
önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló rendelet megalkotására 

 
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 a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2021. évben végzett tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadására 
 

8.  Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására 

 
9.  Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évi 

beszámolójának tudomásulvételére 
 

10.  Javaslat a kulturális alapítványok 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolók 
tudomásulvételére 

 
11.  Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok 

2021. évi beszámolóinak tudomásulvételére 
 
12.  Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadására 
 

13.  Javaslat az MMK Nonprofit Kft. költségvetési előirányzatának módosítására 
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14.  Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat 
költségvetési előirányzatának módosítására 

 
15.  Javaslat „a családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához 

nyújtandó támogatás 2022” című pályázaton való indulásra 
 

16.  Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel 
megkötött támogatási szerződés módosítására 

 
17.  Javaslat a „Petőfis Tanítványainkért” Alapítvány támogatására 

 
18.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 980/2021. 

(XI.18.) határozata módosítására 
 
19.  Javaslat az 1. számú fogászati alapellátási körzetbe fogászati eszköz beszerzéséhez a 

nyertes ajánlattevő kiválasztására 
 
20.  Javaslat az augusztus 20-i Szent István ünnepe rendezvény lebonyolítására a nyertes 

ajánlattevő kiválasztására 
 

21.  Javaslat a Majka&Curtis koncert rendezvény lebonyolítására a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására 

 
22.  Javaslat a Parázs-Varázs rendezvény lebonyolítására a nyertes ajánlattevő 

kiválasztására 
 

23.  Javaslat az Aquantis Élményfürdő kültéri csúszdamedencéjének felújítására, 
fóliázására kötött vállalkozási szerződés módosítására 

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

kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekthez kapcsolódó szakmai mentori 
feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozataláról 

 
25.  Javaslat a LIFE LOGOS 4 WATERS – LIFE20 CCA/HU/001604 azonosító számú 

„Innovatív vízgazdálkodási módszerek integrált gyakorlati alkalmazása vízgyűjtő 
szinten önkormányzati koordinációval” című pályázaton való indulásra 

 
26.  Javaslat Dunaújváros hatályos településrendezési eszközeinek (településszerkezeti 

terv és helyi építési szabályzat) felületvizsgálatával kapcsolatos partnerségi egyeztetés 
lezárására 

 
27.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítás – 2022. április-december hónap – 
megkötésére  

 
28.  Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira 

 
29.  Javaslat Polgármesteri Hivatal lapostetős „B” épületének tetőszigetelésére 
 
30.  Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 

megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás elfogadására 
 

31.  Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos nyilatkozat kiadására Tao 
elszámolás elősegítésére 



6 

 

32.  Javaslat a Búvársuli Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosítására 
 

33.  Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. új 
ügyvezetőjének megválasztására 

 
34.  Javaslat a Makay Ügyvédi Iroda által tett jogi állásfoglalás elfogadásáról a 

szennyvíztisztító telep sodorvonali bevezetésének műszaki megvalósítására a BRIVI-
SZER Kft.-vel kötött vállalkozási szerződéssel összefüggésben 
 

35.  Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. „f.a.” működéséhez 
egyezségi ajánlat és fizetőképesség helyreállítására alkalmas program elfogadására 
vonatkozó 291/2022. (V.26.) számú határozat módosítására 
 

36.  Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő lakások 
és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2021. évi ingatlankezelés, 
gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás elfogadására, a lakások 
bérleti díjhátralékából felhalmozódott tartozások leírására 

 
37.  Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2022. évi ingatlankezelési terve 

elfogadásra 
 
38.  Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgató munkaszerződésének 

módosítására 
 
39.  Javaslat a Dunaújváros belterület 537/18/A/1. helyrajzi szám alatt felvett – 

természetben 2400 Dunaújváros, Erdősor 37. földszint. „felülvizsgálat alatt” található – 
„műhely” megnevezésű ingatlan eladására 

 
40.  Javaslat a volt Kőrösi Iskola épületére, a Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvánnyal 

megkötött haszonkölcsön szerződés módosítására 
 

41.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Egyetem 
Bánki Donát Technikuma között együttműködési megállapodás megkötésére 

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

Otthonai intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírására 
 
43.  Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására és a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 221/2022. (V.19.) határozata hatályon 
kívül helyezésére 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 7. napirendi pont 1. napirendi pontként történő 
megtárgyalásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

296/2022. (VI.16.) határozata 
a 7. napirendi pont 1. napirendi pontként történő megtárgyalásáról 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 7. napirendi pontként 
elfogadott napirendi pontot, mely „Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2021. 
évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására”, a 1. napirendi 
pontként tárgyalja meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 8. napirendi pont 2. napirendi pontként történő 
megtárgyalásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

297/2022. (VI.16.) határozata 
a 8. napirendi pont 2. napirendi pontként történő megtárgyalásáról 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 8. napirendi pontként 
elfogadott napirendi pontot, mely „Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójának 
elfogadására”, a 2. napirendi pontként tárgyalja meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt 
ülésén című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

298/2022. (VI.16.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. június 16-ai 
nyílt ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2021. évben 
végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

299/2022. (VI.16.) határozata 
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2021. évben végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság vezetőjének, a Dunaújváros Megyei Jogú Város 2021. évi 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja és felkéri a polgármestert, 
hogy a döntésről értesítse a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság vezetőjét. 
 

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

    a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő: 2022. július 5. 



11 

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

300/2022. (VI.16.) határozata 

a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja és felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetőjét. 
 
Felelős:     - a határozat közléséért: 
                    a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                    a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő:     2022. július 5. 
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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 meghozott polgármesteri döntésekről című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó 
Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, 
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

301/2022. (VI.16.) határozata 
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó rendes ülése óta végzett 

munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a 
polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két rendes ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről, továbbá átruházott hatáskörben meghozott 
polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 



13 

 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

302/2022. (VI.16.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 

elfogadásáról 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

             303/2022. (VI.16.) határozata 
             a lejárt határidejű közgyűlési határozat határidő módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 74/2022. (II.15.) 
határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 2022. szeptember 21-jére, és a 2. 
pontjának végrehajtási határidejét 2022. december 15-ére módosítja. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Cserna 
Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – megalkotta a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 14/2022. önkormányzati rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/787-1/2022. 

számú törvényességi felhívása tárgyában állásfoglalás kialakításáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

304/2022. (VI.16.) határozata 
a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/787-1/2022. számú törvényességi felhívása 

tárgyában állásfoglalás kialakításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése teljes terjedelmében 

megismerte és megvizsgálta a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/787-1/2022. 

számú leiratát, melyben törvényességi felhívással élt Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlésének „az önkormányzat fenntartásában működő 
szociális és gyermekjóléti intézményekről” szóló 13/2021. (V.13.) önkormányzati 
rendelete és az „önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti 
intézményekről” szóló 13/2021. (V.23.) önkormányzati rendelete módosításáról 
szóló 11/2022. (V.20.) önkormányzati rendelete vonatkozásában. 

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

pontban rögzített törvényességi felhívásban foglalt megállapításokat. 

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

törvényességi felhívással érintetteket jogalkotás útján orvosolja, ennek érdekében  
- megalkotja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „az 
önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről” 
szóló 13/2021. (V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2022. (V.20.) 
önkormányzati rendelete hatályba nem lépéséről szóló önkormányzati rendeletet, 
továbbá 
- megalkotja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „az 
önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről” 
szóló 13/2021. (V.13.) önkormányzati rendeletet módosító önkormányzat rendeletet. 

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

hogy a 3. pontban írt rendelet-tervezeteket készítse elő és terjessze a Közgyűlés 
elé, továbbá 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. július 20. 
          - a 3. pontban írt önkormányzati rendeletek megalkotására:  
            2022. június 16.  
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – megalkotta az önkormányzat 
fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 13/2021. 
önkormányzati rendelete módosításáról szóló 11/2022. önkormányzati rendelet 
hatályba nem lépéséről szóló 15/2022. önkormányzati rendeletet. 



18 

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – megalkotta az önkormányzat 
fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 13/2021. 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2022. önkormányzati rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvány 2021. évi beszámolójának tudomásulvételéről című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

305/2022. (VI.16.) határozata 

a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évi 
beszámolójának tudomásulvételéről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújváros 

és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évről szóló beszámolóját 
és közhasznúsági jelentését tudomásul veszi. 
 

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

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

Határidő:     2022. július 5. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Modern Művészetért Közalapítvány 2021. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló és közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

306/2022. (VI.16.) határozata 

a Modern Művészetért Közalapítvány 2021. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló és közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről 

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 
tudomásul veszi a Modern Művészetért Közalapítvány 2021. évi egyszerűsített 
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 
polgármestert, hogy az 1.)  pontban elhatározottakról értesítse a közalapítvány 
képviselőjét. 
 

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

Határidő: 2022. július 10. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaferr Art Dunaújváros Alapítvány 2021. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló és közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

307/2022. (VI.16.) határozata 

a DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2021. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló és közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről 

 
1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 

tudomásul veszi a DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2021. évi 
egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 
polgármestert, hogy az 1. pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány 
képviselőjét. 

 

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

Határidő: 2022. július 10. 



22 

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi 
Alapítvány 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

308/2022. (VI.16.) határozata 

a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány 2021. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 

tudomásul veszi a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány 2021. 
évi egyszerűsített beszámolóját és a tevékenységéről szóló jelentését. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 
polgármestert, hogy az 1. pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány 
képviselőjét. 

 

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

Határidő:  2022. július 10. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 2021. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

309/2022. (VI.16.) határozata 

a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 2021. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló tudomásulvételéről 

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 
tudomásul veszi a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 2021. évi 
egyszerűsített beszámolóját. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 
polgármestert, hogy az 1. pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány 
képviselőjét. 

 

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

Határidő: 2022. július 10. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés „A Látó Szemért” Közalapítvány 2021. évi 
beszámolójának tudomásulvételéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

310/2022. (VI.16.) határozata 

„A Látó Szemért” Közalapítvány 2021. évi beszámolójának tudomásulvételéről 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi 

az önkormányzati alapítású „A Látó Szemért” Közalapítvány 2021. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét. 

 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy e határozatot küldje meg „A Látó Szemért” Közalapítvány 
kuratóriumának. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                       a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

      a humán szolgáltatási főosztály vezetője 

Határidő:  2022. július 5. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 2021. 
évi beszámolójának tudomásulvételéről című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó 
Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz 
Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

311/2022. (VI.16.) határozata 

a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 2021. évi beszámolójának 
tudomásulvételéről 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi 

Dunaújváros és a környékbeli települések önkormányzatai és vállalkozások által 
alapított Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 2021. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját és kiegészítő mellékletét. 

 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a Dunaújváros és Környéke 04 
Alapítvány kuratóriumának. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

    a humán szolgáltatási főosztály vezetője 

Határidő: 2022. július 5. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2021. évi 
beszámolójának tudomásulvételéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

312/2022. (VI.16.) határozata 

a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2021. évi beszámolójának 
tudomásulvételéről 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi 

az önkormányzati alapítású Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2021. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

 

2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 
kuratóriumának. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a humán szolgáltatási osztály fővezetője 

Határidő:  2022. július 5. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2021. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó 
Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz 
Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

313/2022. (VI.16.) határozata 
a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló  elfogadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyar 
Mentőszolgálat Alapítvány kuratórium elnökének a Hajléktalan Ellátó Centrum 
2021. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a Magyar Mentőszolgálat 
Alapítvány képviselőjének. 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

314/2022. (VI.16.) határozata 

az MMK Nonprofit Kft. költségvetési előirányzatának módosításáról  
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 

az MMK Nonprofit Kft. által megrendezett Pünkösdi Gyermek Néptánctalálkozó 
rendezvényt  360.000,- Ft-tal, azaz háromszázhatvanezer forinttal támogatja. 

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

hozott döntés fedezetét oly módon biztosítja, 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 8. mellékletében 9.6 során az 
intézményfinanszírozást 360.000,- Ft-tal, azaz háromszázhatvanezer forinttal 
megnöveli a rendelet  9. melléklet 24. 3 képviselői körzetek tartalék soráról való 
átcsoportosítással. 

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

hogy a 2. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének soron következő 
módosításánál vegye figyelembe. 

 
 Felelős:     - a költségvetés módosításáért: 
            a jegyző 

          - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
            a gazdasági főosztály vezetője 
 Határidő:     a 2022. évi költségvetési rendelet soron következő 
                              módosításának időpontja 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az MMK Nonprofit Kft. vezetője 
részére. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:   
              a polgármester 

             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                 a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés 
Segítő Szolgálat költségvetési előirányzatának módosításáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

315/2022. (VI.16.) határozata 

az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat költségvetési 
előirányzatának módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Útkeresés 

Segítő Szolgálat által 2022. évben megrendezendő programok 
megvalósításához 200.000,- Ft azaz kétszázezer forint támogatást nyújt. 

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

hozott döntés fedezetét úgy biztosítja, 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 4. mellékletében az 
intézményfinanszírozás összegét 200.000,- Ft-tal megemeli, a 8. melléklet 10.2 
„Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása” előirányzat soráról való 
átcsoportosítással.  

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

hogy az 2. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének soron következő 
módosításánál vegye figyelembe.  

 

 Felelős:     - a költségvetés előkészítéséért: 
           a jegyző 

         - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:    a 2022. évi költségvetési rendelet soron következő 
                             módosításának időpontja 
 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat 
vezetője részére. 

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester       
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Határidő:   a határozat közlésére: 2022. július 1. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés „a családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához 
nyújtandó támogatás 2022” című pályázaton való indulásról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó 
Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

316/2022. (VI.16.) határozata 
„a családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó 

támogatás 2022” című pályázaton való indulásról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a 

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet CSÁO2022 pályázati felhívására 
pályázatot nyújt be az Útkeresés Segítő Szolgálat Családok Átmeneti Otthona külső 
férőhelyeinek kialakítása érdekében, valamint pozitív elbírálás esetén elhatározza a 
kapcsolódó projekt végrehajtását.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „a családok átmeneti 

otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás 2022” pályázat 
keretében, sikeres pályázat esetén a tulajdonában álló  

- Dunaújváros Babits Mihály utca 7. 2. 1. szám alatti 40 m2-es egy lakószobás, 
173/6/B/9 helyrajzi számon nyilvántartott,  

- Dunaújváros, Esze Tamás utca 1. 2. 2. szám alatti 48 m2-es kettő lakószobás, 
27/2/G/10 helyrajzi számon nyilvántartott, 

- Dunaújváros, Eszperantó út 1. 5. 1. szám alatti 41 m2-es másfél lakószobás, 
254/5/A/42 helyrajzi számon nyilvántartott 

önkormányzati lakásokat az Útkeresés Segítő Szolgálat használatába adja külső 
férőhely működtetéséhez. 
 

Felelős:    a határozat végrehajtásáért: 
      polgármester 
      a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a hatósági főosztály vezetője 

Határidő:  a pályázati eredmény közlésétől számított 30 nap 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt pályázati kérelem kapcsán felmerülő 
intézkedéseket és a projekt megvalósításhoz szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza továbbá a 
polgármestert, hogy – szükség esetén az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérése mellett – a konzurciumi szerződést aláírja.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért 

             a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 

  a DVG Zrt. vezetője 

  a főépítészeti és pályázati osztály vezetője 
  a hatósági főosztály vezetője 
  a humán szolgáltatási főosztály vezetője  

Határidő:   a projekt végrehajtására    2022. június 30. 
     a projekt megvalósítására  2023. június 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 
Dunaújváros intézménnyel megkötött támogatási szerződés módosításáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

317/2022. (VI.16.) határozata 
a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel 

megkötött támogatási szerződés módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy a 

951/2021. (XI.18.) határozata alapján a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet 
Dunaújváros intézménnyel 2021. december 24-én megkötött támogatási 
szerződés 5.2. pontjában a „2022. június 30.” szövegrész  „2022. július 31.” 
szövegrészre módosuljon. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel 
kötendő – a határozat melléklete szerinti - támogatási szerződés 1. számú 
módosítását aláírja. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért 

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2022. június 25. 
    - a szerződés aláírására: 2022. július 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Petőfis Tanítványainkért” Alapítvány 
támogatásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

318/2022. (VI.16.) határozata 

a „Petőfis Tanítványainkért” Alapítvány támogatásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy a „Petőfis Tanítványainkért” Alapítványt bruttó 149.750,- Ft, azaz bruttó 
száznegyvenkilencezer-hétszázötven forint összegű vissza nem térítendő 
támogatásban részesíti, melynek fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) 
önkormányzati rendelete 9. melléklet 24. 3 során meghatározott előirányzat 
biztosítja. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) 
önkormányzati rendeletének soron következő módosításánál vegye figyelembe. 

 
 Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 
         a jegyző 

       - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
         a gazdasági főosztály vezetője 

 Határidő:  a 2022. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                       időpontja        

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján a „Petőfis Tanítványainkért” 
Alapítvánnyal a határozat melléklete szerinti 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. június 30. 
    - a pénzügyi teljesítésre: a szerződés aláírását követő 15 nap 



33 

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
980/2021. (XI.18.) határozata módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

319/2022. (VI.16.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

980/2021. (XI.18.) határozata módosításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Baptista Tevékeny 

Szeretet Misszióval (4028 Debrecen, Simonyi út 14.) az ellátási szerződések 
módosításáról szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
980/2021. (XI.18.) határozatának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
„3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-t, hogy a szenvedélybetegek és a pszichiátriai betegek 
részére nyújtott ellátás biztosítása érdekében a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval 
a 2400 Dunaújváros, Bercsényi Miklós utca 2. szám alatti ingatlanra a bérleti 
szerződést 15 évre kösse meg, és rögzítse a szerződésbe a 6 hónapos felmondási 
időt, valamint csereingatlan Önkormányzat által történő biztosítását arra az esetre, 
amennyiben a szerződések felmondására az Önkormányzat vagy a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. hibájából vagy kezdeményezésére kerül sor. Abban az esetben, ha 
a felajánlott csereingatlan bizonyíthatóan nem alkalmas a feladat ellátására, a 
felújításra fordított összeg azon része, amely már a bérleti szerződés alapján nem 
kerül beszámításra a bérleti díjba, az Önkormányzat által 180 napon belül megfizetésre 
kerül. A bizonyítás minden költsége a Baptista Tevékeny Szeretet Missziót terheli. A 
bizonyításhoz a felek igazságügyi szekértőt igénybe vehetnek. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő: a Közgyűlés döntését követően haladéktalanul” 
 

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, 

hogy a döntésről szóló határozatot megküldje az érintettek részére.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő: 2022. június 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés az 1. számú fogászati alapellátási körzetbe fogászati eszköz 
beszerzéséhez a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
320/2022. (VI.16.) számú határozata 

az 1. számú fogászati alapellátási körzetbe fogászati eszköz beszerzéséhez 
 a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a dunaújvárosi 1. számú 

fogászati körzetbe (Dunaújváros, Vasmű út 10.) fogászati eszköz beszerzése 
tárgyában indult eljárást eredményesnek ítéli azzal, hogy az 1 db Prima 18 literes 
autokláv beszerzését és üzembehelyezését a határozat melléklete szerinti 
szerződésben foglaltaknak megfelelően az Om Dent Kft-től (8000 Székesfehérvár, 
Prohászka Ottokár u. 24.) rendeli meg. 

 
2. Az Om Dent Kft. (8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár u. 24.) az 1. pontban 

meghatározott feladat ellátásáért a határozat melléklete szerinti szerződésben előírt 
feltételek teljesítése esetén összesen, bruttó 1.350.000,- azaz összesen egymillió-
háromszázötvenezer forint illeti meg, amelynek fedezete Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) 
önkormányzati rendelete 9. melléklet 24.3 Képviselői körzetekre tartalék soráról történő 
átcsoportosítással a 12. melléklet 11.1. Egészségügyi feladatokhoz eszköz beszerzések 
sora. 

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

2. pontban hozott döntésnek megfelelően módosítsa Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  

 a jegyző 
 - a végrehajtásban való közreműködésért:  
 a gazdasági főosztály vezetője 

Határidő:    a 2022. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy – a határozat 
melléklete szerinti – adásvételi-szerződést aláírja. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
  a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2022. június 31. 

 - az adásvételi-szerződés aláírására: 2022. július 10. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az augusztus 20-i Szent István ünnepe rendezvény 
lebonyolítására a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

321/2022. (VI.16.) határozata 

az augusztus 20-i Szent István ünnepe rendezvény lebonyolítására a nyertes 
ajánlattevő kiválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az augusztus 20-i 

Szent István ünnepe rendezvény lebonyolítására az alábbi, legalacsonyabb 
összegű ajánlatot adó vállalkozót kéri fel:  
  
Vállalkozó neve:  Euroshow Kft. 
Székhely: 1031 Budapest, Római part 19. 

 
2. A beszerzés bruttó értéke: 14.972.900,- Ft, azaz tizennégymillió-

kilencszázhetvenkettőezer-kilencszáz forint, melynek fedezetét Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Bartók Színház között 2022. május 10-én 
létrejött Megállapodás biztosítja. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Bartók Színház igazgatója 
részére, valamint kérje fel az intézmény vezetőjét a szerződés megkötésére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 

polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért  

a Humán Szolgáltatási Főosztály vezetője 

Határidő:  2022. június 30. 



36 

 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

322/2022. (VI.16.) határozata 

 a Majka&Curtis koncert rendezvény lebonyolítására a nyertes ajánlattevő  
kiválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  a Majka&Curtis 

koncert rendezvény lebonyolítására az alábbi, legalacsonyabb összegű ajánlatot 
adó vállalkozót kéri fel:  
  
Vállalkozó neve:  Euroshow Kft. 
Székhely: 1031 Budapest, Római part 19. 

 
2. A beszerzés bruttó értéke: 12.663.694,- Ft, azaz tizenkétmillió-

hatszázhatvanháromezer-hatszázkilencvennégy forint, melynek fedezetét 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Bartók Színház között 
2022. május 10-én létrejött Megállapodás biztosítja. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Bartók Színház igazgatója 
részére, valamint kérje fel az intézmény vezetőjét a szerződés megkötésére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 

polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért  

a Humán Szolgáltatási Főosztály vezetője 

Határidő:  2022. június 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Parázs-Varázs rendezvény lebonyolítására a 
nyertes ajánlattevő kiválasztásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 
fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

323/2022. (VI.16.) határozata 

a Parázs-Varázs rendezvény lebonyolítására a nyertes ajánlattevő 
kiválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Parázs-Varázs 

rendezvény lebonyolítására az alábbi, legalacsonyabb összegű ajánlatot adó 
vállalkozót kéri fel:  
  
Vállalkozó neve:  Euroshow Kft. 
Székhely: 1031 Budapest, Római part 19. 

 
2. A beszerzés bruttó értéke: 10.966.300,- Ft, azaz tízmillió-

kilencszázhatvanhatezer-háromszáz forint, melynek fedezetét Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Bartók Színház között 2022. május 10-én 
létrejött Megállapodás biztosítja. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Bartók Színház igazgatója 
részére, valamint kérje fel az intézmény vezetőjét a szerződés megkötésére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 

polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért  

a Humán Szolgáltatási Főosztály vezetője 

Határidő: 2022. június 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Az Aquantis Élményfürdő kültéri 
csúszdamedencéjének felújítására, fóliázására kötött vállalkozási szerződés 
módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

324/2022. (VI.16.) határozata 
az Aquantis Élményfürdő kültéri csúszdamedencéjének felújítására, fóliázására 

kötött vállalkozási szerződés módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy a DVG Zrt-vel kötött „az Aquantis Élményfürdő kültéri csúszdamedence 
felújítás, fóliázása” tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosítása a 
határozat mellékletét képező tartalommal megtörténjen. 
 

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. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt 

a határozat közlésére, valamint „az Aquantis Élményfürdő kültéri 
csúszdamedence felújítás, fóliázása” tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú 
módosításának aláírásra történő előkészítésére. 

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
         a jegyző 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                            a városüzemeltetési osztály vezetője 
 Határidő: - a határozat közlésére: 2022. június 30. 
         - a szerződés aláírására: 2022. június 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 azonosító 
számú „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban”című projektben a 
szakmai mentor megbízási szerződésének megszüntetéséről című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Barta 
Endre, Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

325/2022. (VI.16.) határozata 
a TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Helyi identitás és kohézió 

erősítése Dunaújvárosban”című projektben a szakmai mentor megbízási 
szerződésének megszüntetéséről 

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

intézmény programjainak, az egyedileg delegált szakemberek, a célterületi 
szakmai vezető, a projektmenedzsment feladatainak támogatása érdekében 
szakmai, mentori, feladatok ellátása érdekében az 1 fő szakmai mentor 
felmondását és a megszüntetésének kérését az előterjesztés 2. sz. melléklete 
szerint elfogadja. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés 

3. sz. mellékletét képező a TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 azonosító számú 
„Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” című projektben az 
intézményi programok szakemberi feladatainak ellátása tárgyú megszüntető 
szerződést jóváhagyja. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező megszüntető megbízási 
szerződés aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a Főépítészi és Pályázati Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2022. 06. 30. 

         - a megszüntető megbízási szerződés aláírására: 2022. 06. 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 azonosító 
számú „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban”című projektben új 
megbízási szerződés megkötése a szakmai, mentori feladatok ellátásáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó 
Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi 
Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

326/2022. (VI.16.) határozata 
a TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Helyi identitás és kohézió 

erősítése Dunaújvárosban”című projektben új megbízási szerződés megkötése 
a szakmai, mentori feladatok ellátásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a 3 intézmény programjainak, az egyedileg delegált szakemberek, a 
célterületi szakmai vezető, a projektmenedzsment feladatainak további 
biztosítása érdekében a szakmai, mentori, feladatok ellátása érdekében 1 fő új 
szakember alkalmazását elfogadja, az előterjesztés 4. számú mellékletét 
képező megbízási szerződés tervezetét jóváhagyja. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert az előterjesztés 4. számú mellékletét képező, TOP-6.9.2.-16-
DU1-2018-00001 azonosító számú „Helyi identitás és kohézió erősítése 
Dunaújvárosban” című projektben megkötendő intézményi programok szakmai, 
mentori feladatok ellátása tárgyú megbízási szerződés aláírására 2022.12.31-ig 
történő feladatellátással 1.750.000,- Ft összegben, illetve 204.750,- Ft járulék. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező megbízási szerződés 
aláírására. 

 
4.  A határozat 2. pontjában megnevezett feladat ellátásához kapcsolódó 

kötelezettségvállalás fedezetére Dunaújváros MJV Önkormányzata 2022. évi 
költségvetése biztosít forrást a 7.melléklet/22.2 TOP programok/1. személyi 
juttatás és a 7. melléklet/22.2 TOP programok/2. munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulás adó sorokon. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a Főépítészi és Pályázati Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2022.06.30. 

         - a megbízási szerződés aláírására: 2022.06.30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a LIFE LOGOS 4 WATERS - LIFE20 CCA/HU/001604 azonosító számú 
„Innovatív vízgazdálkodási módszerek integrált gyakorlati alkalmazása vízgyűjtő szinten 
önkormányzati koordinációval” című pályázaton való indulásról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó 
Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

327/2022. (VI.16.) határozata 
LIFE LOGOS 4 WATERS - LIFE20 CCA/HU/001604 azonosító számú 

„Innovatív vízgazdálkodási módszerek integrált gyakorlati alkalmazása vízgyűjtő 
szinten önkormányzati koordinációval” című pályázaton való indulásról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a LIFE LOGOS 4 WATERS - LIFE20 
CCA/HU/001604 azonosító számú „Innovatív vízgazdálkodási módszerek integrált 
gyakorlati alkalmazása vízgyűjtő szinten önkormányzati koordinációval” című pályázati 
felhívásra pályázatot nyújtson be, valamint pozitív elbírálás esetén elhatározza a 
kapcsolódó projekt végrehajtását.  

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

hogy az 1. pontban megjelölt pályázati kérelem kapcsán felmerülő, a projekt 
megvalósításhoz szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban megnevezett pályázat 
megvalósításához megelőlegezésként 1.834.211 Ft-ot (a tervezett támogatási összeg 
50 %-át és az 5 % önrészt) biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2022. évi költségvetése 7. melléklet/ 22.2. TOP Programok/3. dologi kiadások / TOP 
programok előkészítő, megalapozó tevékenységek előirányzat sora terhére, valamint 
hozzájárul, hogy ezen összeg átcsoportosításra kerüljön Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése 12. melléklet 22. Pályázati és egyéb 
támogatással megvalósuló projektek kiadásai / „LIFE LOGOS 4 WATERS pályázat 
beruházási kiadásai” újonnan létrehozandó sorra. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 

            a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 

 a főépítészeti és pályázati osztály vezetője  
 a környezetvédelmi osztály vezetője 

              - a költségvetési rendelet módosításáért:  
      a jegyző 

                - a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért: 
                             a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                             a főépítészeti és pályázati osztály vezetője 
                           - a határozat közléséért:  
                             a főépítészi és pályázati osztály vezetője 

Határidő:  - a pályázat elektronikus úton történő benyújtására: 2022. június 30. 
    - a projekt megvalósítására: 2023. június 30. 
    - a rendelet módosítására: a költségvetési rendelet soron következő 
      módosításának időpontja 
    - a határozat közlésére: 2022. június 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros hatályos településrendezési 
eszközeinek (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) felülvizsgálatával 
kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó 
Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz 
Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

328/2022. (VI.16.) határozata 
Dunaújváros hatályos településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv 

és helyi építési szabályzat) felülvizsgálatával kapcsolatos partnerségi 
egyeztetés lezárásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros 

hatályos településrendezési eszközeinek felülvizsgálatának egyeztetési 
anyagával kapcsolatban lefolytatott partnerségi egyeztetés során beérkezett 
észrevételekkel és javaslatokkal kapcsolatos véleményét a határozat melléklete 
szerinti részletes tervezői válasz tartalmazza és ezzel a partnerségi egyeztetést 
lezártnak tekinti. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak figyelembe vételével elkészített 
Dunaújváros hatályos településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával 
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 



43 

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DMJV közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 1. módosítás - 2022. 
április-december hónap - megkötéséről című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó 
Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz 
Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

329/2022. (VI.16.) határozata 
 DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási keretszerződés 1. módosítás - 2022. április-december hónap - 
megkötéséről 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen 

határozatával a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 
2022.03.28-án megkötött, a 2022. április-december hónapokra szóló 
szolgáltatási keretszerződés 1. számú módosítását 55.930.010 Ft emelésével 
jóváhagyja. 

 
2.)  Az 1. pontban szereplő 55.930.010 Ft emeléshez a fedezetet a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletének 
7. mellékletének 2. számú Városüzemeltetés alcím alatt szereplő 3. dologi 
kiadások előirányzat soron 23.978.013 Ft, a 7. mellékletének 3. számú 
Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás alcím alatt szereplő 3. dologi kiadások 
előirányzat során 270.000 Ft, 7. mellékletének 4. számú Környezet-
egészségügy alcím alatt szereplő 3. dologi kiadások előirányzat soron 
31.280.610 Ft biztosított, míg 401.387 Ft-ot a 9. mellékletének 24. Felhalmozási 
tartalék alcím alatt szereplő 24.3. Képviselői körzetekre tartalék sorról a 7. 
melléklet 2. Városüzemeltetés cím 3. dologi kiadások sorra történő 
átcsoportosítás útján biztosítja. 

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

hogy az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak 
megfelelően a 2022. évi költségvetési rendelet következő módosítása során 
vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
      a jegyző 
    - a költségvetés módosításban való közreműködésért: 
      a gazdasági főosztály vezetője 
Határidő: a 2022. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 

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

hogy a határozat 1.sz. mellékletét képező DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
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Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2022. április-december hónapra 
szóló szolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítását aláírásra készítse elő. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért 
      a jegyző 
Határidő: 2022. június 30. 

 
5.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert a határozat közlésére 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért 
      a városüzemeltetési osztály vezetője 
Határidő: 2022. június 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés az önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáiról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz 
Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

330/2022. (VI.16.) határozata 
önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáiról 

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

önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáit bruttó 4.137.468,- Ft összegért 
a DVG Zrt.-vel elkészítteti. 

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

Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló önkormányzati rendeletének 9. melléklet 24. Felhalmozási tartalékok 2. 
„Intézményi felújítási tartalék” elnevezésű sorról 2.500.621,- Ft-ot, a 13. melléklet 1. 
Városfejlesztés- és rendezés  „Konyhák felújítása” elnevezésű sorra, a 9. melléklet 24. 
Felhalmozási tartalékok 2. „Intézményi felújítási tartalék” elnevezésű sorról 753.129,- 
Ft-ot, és a 13. melléklet 1. Városfejlesztés- és rendezés  6. „Önkormányzati tulajdonú 
üdülő felújítása” elnevezésű sorról 883.718,- Ft-ot a 13. melléklet 1. Városfejlesztés- és 
rendezés  „Nyilvános WC felújítása” elnevezésű sorra történő átcsoportosítása útján 
biztosítja. 

 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

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

     
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                    a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési osztály vezetője 
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:   2022. július 15. 
 

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

  
  Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

              - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2022. július 15. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a Polgármesteri Hivatal lapostetős „B” épületének tetőszigeteléséről című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz 
Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

331/2022. (VI.16.) határozata 
Polgármesteri Hivatal lapostetős „B” épületének tetőszigeteléséről 

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

Polgármesteri Hivatal lapostetős „B” épületének tetőfelújítási munkáit bruttó 
9.342.945,- Ft összegért Palacenter Bt.-vel elkészítteti. 

   
2.) A kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022 (II. 16.) 
önkormányzati rendelet 13. Mellékletének 2. Városüzemeltetési feladatok cím alatti 2.1. 
Intézmények körüli járda felújítása elnevezésű soráról a 13. Melléklet 18. Helyi 
közügyek igazgatási és egyéb kiadásai cím alatti 18.5. „B” épület tetőszigetelés 
elnevezésű új sorra történő átcsoportosítása útján biztosítja.     

  
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

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

     
    Felelős:      - a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester 
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
            a városüzemeltetési osztály vezetője 
                       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:      2022. július 15. 
 

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

  
  Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

         a jegyző 
           - a költségvetés módosításának előkészítésében való  
             közreműködésért:        

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

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

           - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2022. július 15. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás 
elfogadására című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

332/2022. (VI.16.) határozata 
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 

megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás elfogadására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy 

az autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatásra pályázati 
kiírást kíván megjelentetni és jóváhagyja a   határozat mellékletét. 

 
2.  Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert, hogy a mellékletként csatolt pályázati kiírás önkormányzati 
honlapon, a Dunaújváros című hetilapban és egy országos lefedettségű 
napilapban történő megjelentetéséhez szükséges lépéseket tegye meg. 

 
Felelős:   a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a pályázati kiírás meghirdetésére: 2022. július 15. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft., 
Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata által nyújtott támogatásokkal 
kapcsolatos nyilatkozat kiadásáról Tao elszámolás elősegítésére című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

333/2022. (VI.16.)  határozata  
a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft., Dunaújváros Megyei Jogú város 

Önkormányzata által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos nyilatkozat 
kiadásáról Tao elszámolás elősegítésére 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja, 

hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 721/2017. 
(XI.16.) határozata alapján nyújtott és 2018. január 22-én megkötött 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Uniszol Zrt.  és a DSE 
Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. között létrejött szerződés (jelen határozat 1. 
számú mellékete) alapján nyújtott 22.000.000,- Ft-os támogatás elszámolását 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 417/2019. (V.10.) PM. 
határozatával és 615/2018. (XI.15.) és 574/2019. (X.03.) határozatai alapján 
nyújtott és a 2019. február 19-én (2019. november 05-én módosított) 
szerződéseivel nyújtott (jelen határozat 2. számú melléklete), mindösszesen 
36.000.000,- Ft támogatás elszámolását Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármestere 445/2020. (V.20.) PM. határozataival fogadta el, mely 
elszámolások elkészítésekor a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. hibázott, 
mivel kizárólag terembérleti számlákat nyújtott be Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatához és azokat önkormányzati záradékkal látta, figyelmen 
kívül hagyva, hogy a fent említett szerződések III.1. pontja szerint a terembérleti 
díj pályázaton elnyert összeget létesítménybérleti díj helyett a DSE Röplabda 
Akadémia Nonprofit Kft. más jogcímen kapta meg Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatától Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének mindenkori döntése alapján és a szerződésekben vállalta, hogy 
a mindenkori elnyert összeggel megegyező létesítménybérleti díjat saját 
forrásból fizeti meg bérbeadó részére. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik, hogy 

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 721/2017. 
(XI.16.) határozata alapján nyújtott és 2018. január 22-én megkötött 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Uniszol Zrt.  és a DSE 
Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. között létrejött szerződés (jelen határozat 1. 
számú melléklete) alapján nyújtott 22.000.000,- Ft-os támogatást és 615/2018. 
(XI.15.) és 574/2019. (X.03.) határozatai alapján nyújtott és a 2019. február 19-
én (2019. november 05-én módosított) szerződéseivel nyújtott (jelen határozat 
2. számú melléklete), mindösszesen 36.000.000,- Ft támogatást a DSE 
Röplabda Akadémiának a folyamatban lévő TAO támogatások önrészeként, 
valamint ugyanezen időszakokat érintő működési támogatásként (bér, személyi 
jellegű egyéb kifizetések, sportfelszerelés, személyszállítás, tagdíj, leigazolás, 
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átigazolás, egyéb működési költség) biztosította. A támogatás feltétele, hogy 
legalább ugyanekkora összeg erejéig saját forrásból vagy más támogatásból 
terembérleti díjat fizet. 

 
A támogatás elszámolásának módja: 
 
TAO önrész elszámolása esetén a támogatások elszámolási táblázatainak, 
valamint az elfogadó határozatoknak a benyújtása. 
 
Működési támogatás elszámolása esetén a felmerült költségeket tartalmazó 
táblázat benyújtása. 
 
Határidő: 2018-as támogatás esetén: 2019. március 31. 
               2019-es támogatás esetén: 2020. március 31. 
Tárgyévben fel nem használt működési támogatás esetén indokolt esetben 
hosszabbítás kérhető. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a DSE 
Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy nyújtsa be elszámolásait 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. 
szeptember 15-i ülésére, amiben az önkormányzati támogatás TAO önerőként, 
vagy adott években nyújtott működési támogatásként (bér, személyi jellegű 
egyéb kifizetések, sportfelszerelés, személyszállítás, tagdíj, leigazolás, 
átigazolás, egyéb működési költség, bankköltség, postaköltség, stb.) 
kimutatható és elszámolható. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  

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

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

                        - a szerződések 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 Búvársuli Sportegyesülettel kötött támogatási 
szerződés módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

334/2021. (VI.16.) határozata  
a Búvársuli Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosításáról 

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy 

a 2020. október 02-án a Búvársuli Sportegyesülettel (2400 Dunaújváros, Móricz 
Zsigmond utca 10/C) kötött támogatási szerződés 5.2. és 6.3. pontja az alábbiak 
szerint módosuljon: 

 
„5.2. A támogatás felhasználásának 
kezdő időpontja: 2019. január 01. 
véghatárideje: 2021. február 28.” 

 
„6.3. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról részletes szakmai 
beszámolót és vagy részbeszámolót és tételes pénzügyi elszámolást készíteni. A 
szakmai beszámolóban tájékoztatást kell nyújtani a Támogatónak a támogatott 
feladat cél szerinti megvalósulásáról, a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek 
teljesüléséről. A beszámolóra vonatkozó rendelkezéseket a szerződés 
vonatkozásában értelemszerűen a részbeszámolóra is kiterjesztően kell 
értelmezni. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás Kedvezményezett 
általi benyújtásának végső határideje: 2022. augusztus 01.” 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a vagyonkezelési 

osztályt a határozat közlésére, valamint a támogatási szerződés 1. számú 
módosításának aláírásra való előkészítésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a pályázati kiírás meghirdetésére: 2022. július 15. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 
Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

335/2022. (VI.16.) határozata  
a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. új 

ügyvezetőjének 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. ügyvezetője, megbízatása lejárta miatt 2022. július 01.-
től 2023. június 30-ig Horváth Tibort (születési hely, idő: ………………..; anyja 
leánykori neve: ……………...; lakcíme: ……………………….; adóazonosítója: 
…………………….) választja meg ügyvezetőnek, azzal hogy feladatait 
megbízási jogviszonyban látja el, díjazás nélkül. 

 
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, valamint a határozat mellékletét képező munkaszerződés 
aláírására.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              
                a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a 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 Makay Ügyvédi iroda által tett jogi állásfoglalás 
elfogadásáról a szennyvíztisztító telep sodorvonali bevezetésének műszaki 
megvalósítására a BRIVI-SZER Kft-vel kötött vállalkozási szerződéssel 
összefüggésben című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

336/2022. (VI.16.) határozata 
a Makay Ügyvédi iroda által tett jogi állásfoglalás elfogadásáról a 

szennyvíztisztító telep sodorvonali bevezetésének műszaki megvalósítására a 
BRIVI-SZER Kft-vel kötött vállalkozási szerződéssel összefüggésben 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 

elfogadja a GMBS Mérnöki és Szolgáltató Kft. által elkészített igazságügyi 

szakértői véleményben foglaltakat.  
                                                                                       
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése – a Makay Ügyvédi 

Iroda (képviseli: Dr. Makay Péter ügyvéd) mint a feladattal megbízott jogi 
képviselő javaslatára – úgy határoz, hogy felkéri eljáró ügyvédet a BRIVI-SZER 
Kft. részére kifizetett összeg visszakövetelésére és a per megindítására. 

 
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 osztályvezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2022. június 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. 

„f.a.”működéséhez egyezségi ajánlat  és  fizetőképesség helyreállítására alkalmas 

program elfogadására vonatkozó 291/2022.(V.26) számú határozat módosítására című 

határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

337/2022. (VI.16.) határozata 
 a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. „f.a.”működéséhez egyezségi 

ajánlat  és  fizetőképesség helyreállítására alkalmas program elfogadására 

vonatkozó 291/2022.(V.26) számú határozat módosítására 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, 

hogy az adós Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. „f.a.” (továbbiakban: 
DSZSZ Kft.  „f.a.”) a hitelezők és a felszámoló között a Székesfehérvári 
Törvényszék a 7. Fpk. 143/2018/64. sz. alatti, a Cstv. 41.§ (5) bekezdése szerinti 
eljárásban a DSZSZ Kft.  „f.a.” fizetőképessége helyreállítására alkalmas 

programot és egyezséget a jelen határozat 1. melléklete szerinti jegyzőkönyv 

szerint nem jogerősen jóváhagyta, ezért ennek megfelelően a  jelen határozat 2. 
mellékleteként csatolt 291/2022.(V.26) számú határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
a.)  a 3.1 pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: „3.1. a DSZSZ Kft. „f.a.” adós 

helyett az alapító, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hitelező „E” kategóriás követelés 
kiegyenlítésére 167.987.790-Ft-ot, és „F”  kategóriás követelése 
kiegyenlítésére 100.000.-Ft-ot,  mindösszesen tehát 168.087.790,- Ft-ot 
2022. június 30. napjáig a NAV manuális letéti számlájára, 10032000- 
01601295, a DSZSZ Kft „fa” adószámára ( adószáma: 12888766-2-07) 
hivatkozással megfizet, mely összeg fenti határidőig, a megjelölt számlán 
történő jóváírása esetén a NAV a követelése (335.975.579,- Ft  „E” 
kategóriás tőke, és 200.000-Ft „F” kategóriás) fennmaradó részét elengedi. 

A  jelen határozat 3. melléklete a NAV nyilatkozata miszerint el tudja fogadni 
a teljesítést a manuális letéti számlájára (10032000- 01601295) a DSZSZ 
Kft „fa” adószámára hivatkozással, a DSZSZ Kft. „f.a.” adós helyett az 
alapító Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről. Jelen 
határozat az átutalás bizonylata. 

 

A  168.087.790,- Ft Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. 

évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2022. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletében 7. melléklet 14. vagyongazdálkodási feladatok 
3. dologi kiadások soron áll rendelkezésre.  

 
b.)  a 3.2. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: „a bíróság a felszámoló díját 

bruttó  51.873.742,- Ft-ban állapította meg, melyből a Dunaújvárosi 
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Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. „f.a.” a saját  vagyonából megfizet  
51.273.742-Ft-ot, és  600.000-Ft regisztrációs díjat a végzés szerint a 
Székesfehérvári Törvényszék Gazdasági Hivatala fizet meg. 

 

c.)  a 3.3. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: „3.3.a Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata  az „F” és „G” kategóriás, továbbá Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala „F” kategóriás hitelezői 
követelésekről kifejezetten lemondanak, kizárólag a tőkeköveteléseket 
érvényesítik a DSZSZ Kft. „f.a.”-val szemben, sem kamat, sem egyéb 
járulék követelés a Társaságot nem terheli;” 

 
d.)  a 3.4. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: „3.4. a DSZSZ Kft. „f.a.” 

vállalja, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata felé 
fennálló, „E” kategóriás 389.205.204,- Ft összegű követelést legkésőbb 
2024.12.31-ig köteles megfizetni. A  DSZSZ Kft. „f.a.” előtörlesztésre 
jogosult. 
A DSZSZ Kft. „f.a.” a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé fennálló, „E” 
kategóriás 23.843.746,- Ft összegű követelést 2024.12.31-ig köteles 
megfizetni. A  DSZSZ Kft. „f.a.” előtörlesztésre jogosult.” 

e.)  a 3.5.  pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: „3.5. az egyezségi ajánlat 
értelmében  „F” kategóriában nem történik kielégítés, a Társaságnak a 
bankszámláján 158.908.852,- Ft áll rendelkezésére 2022.05.24-én”.  

 
2. A DSZSZ Kft. működése helyreállítását követően elismeri és elfogadja, hogy 

helyette az  egyszemélyes alapítója, Dunaújvárosi Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 168.087.790,- Ft, azaz Egyszázhatvannyolcmillió-
nyolcvanhétezer-hétszázkilencven forintot az 1.a. pont szerint a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalnak, mint hitelezőnek kifizetett működése helyreállítására nyilatkozik, 
hogy azt visszafizeti tagi kölcsön jogcímén. A jelen határozat 4. mellékletét 
képező tagi kölcsön szerződés szerint a DSZSZ Kft. 80 millió forintot 2022. július 
15-ig, a tagi kölcsön fennmaradó részét  88.087.790-Ft-ot 2024.12.31-ig köteles 
visszafizetni Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, 
előtörlesztésre jogosult. 

 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét a jelen határozat 
mellékletét képező tagi kölcsön szerződés megkötésére a felszámolási eljárás 
jogerős befejezését követő 8 napon belül. 
A tagi kölcsön szerződés életbe lépésével egyidejűleg gondoskodni szükséges a 
szerződés önerejének nyilvántartásba vételéről és a 2022. évi költségvetés 
rendelet módosításáról. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                          a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
                      dr. Mohai Máté István egyéni ügyvéd 
                          dr. Mészáros Emese ügyvéd 
                          dr. Huszti Zsolt ügyvezető 
                        - a költségvetés rendelet módosításáért:  
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                          a jegyző 
                        - a költségvetés rendelet módosításában  való közreműködésért:  
                          a gazdasági főosztályvezető 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való 
                  megküldését követő 8 napon belül 

                        - a tagi kölcsön szerződés megkötése  a felszámolási eljárás jogerős 
                          befejezését követő 8 napon belül 

        - a 2022. évi költségvetési rendelet következő módosítása 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. 
kezelésében lévő lakások és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2021. évi 
ingatlankezelés, gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás 
elfogadásáról, a lakások bérleti díjhátralékából felhalmozódott tartozások leírásáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő 
(Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Orosz Csaba) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

338/2022. (VI.16.) határozata 
az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő lakások és 

nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2021. évi ingatlankezelés, 
gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás elfogadásáról, a 

lakások bérleti díjhátralékából felhalmozódott tartozások leírásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 
elfogadja jelen határozat 1. számú mellékletét képező, a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. 2021. évi lakóház-kezelési beszámolóját, továbbá az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások, és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérleti díjbevételének felhasználásáról készült elszámolást 743.220,- 
Ft veszteséggel. Az ingatlankezelés költségei kompenzáció keretében 
rendezésre kerültek 2021. december 31-ig, pénzügyi teljesítést nem igényel. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése engedélyezi, 
hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. törölje az önkormányzat tulajdonát 
képező lakások bérleti díj hátralékából 2021. év végéig felhalmozódott, jelen 
határozat 2. számú mellékletét képező javaslatban szereplő, mindösszesen 
1.651.664,- Ft összegű követeléseket. 

 

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 DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  

                    a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
                    a Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
                    a Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály vezetője 

Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztálynak való 
                megküldését követő 8 napon belül 



57 

 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

339/2022. (VI.16.) határozata 
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2022. évi ingatlankezelési terve 

elfogadásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 
jóváhagyja jelen határozat 1. számú mellékletét képező a DVG Dunaújvárosi 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek díjbevételéről és 
felhasználásáról szóló 2022. évi ingatlankezelési tervét, mely szerint a társaság 
várhatóan 2.900.000,- Ft veszteséggel számol, a lakások vonatkozásában a 
tervezett eredmény 7.200.000,- Ft, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
vonatkozásában a tervezett veszteség 10.100.000,- Ft. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a DVG 

Zrt. vezérigazgatóját, hogy a bevételekről és ráfordításokról készítsen félévente 
tételes, a lakásokra és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre való bontás 
szerinti kimutatást, mely alapján a különbözet félévente elszámolandó és 
pénzügyileg rendezendő. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert jelen határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 

                    a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
                 a Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály 
                    osztályvezetője 
                 a Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály osztályvezetője 

Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztálynak való 
                megküldését követő 8 napon belül 

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

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése 
tervezésekor a DVG Zrt. által végzett ingatlankezelési feladatok ellátására a nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában 4.169.022,- Ft összeget  
(Vagyonkezelési Osztály költséghely) és a lakások vonatkozásában 2.244.858,- 
Ft összeget (Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály költséghely) vegyen 
figyelembe, továbbá a vételárhátralék kezelési feladatokra 2.017.200,- Ft 
(Vagyonkezelési Osztály költséghely) összeget tervezzen. 
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Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője  
                a Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály osztályvezetője 
              - a költségvetés tervezéséért:  
                a jegyző   
                a Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály 
                osztályvezetője 
Határidő: a 2022. évi költségvetés módosításának időpontja 

                        a 2023. évi költségvetés tervezés időpontja 



59 

 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
340/2022. (VI.16.) határozata 

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgató munkaszerződésének 
módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 278/2022. 

(V.19.) határozata által elfogadott munkaszerződés 11. pontját az alábbiakra 
módosítja: 
 „11. A felek megállapodnak abban, hogy a munkavállaló kötetlen munkarend 
szerint látja el feladatait.  
Az Mt. alapján a munkavállaló a munkaidő beosztását, valamint a pihenőidő 
(szabadság) igénybevételét - a munkaszerződésben foglaltak szerint - maga 
állapítja meg. 
A szabadság igénybevételének időpontjáról a munkavállaló előzetesen, köteles 
tájékoztatni az igazgatóságot. 
A tájékoztatásnak tartalmaznia kell, hogy a munkavállaló, távolléte tartamára a 
munkáltató mely alkalmazottjának, milyen terjedelemben adott eseti 
meghatalmazást a munkáltató képviseletében történő eljárásra. 
A munkavállalót évente 10 nap vezetői pótszabadság illeti meg.” 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, illetve a határozat mellékleteként csatolt 
munkaszerződés módosításának 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: a határozat  közlésétől 
                          számított 15 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Szepesi Attila képviselő javaslatáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), ellene szavazott 9 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – nem fogadta el és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

341/2022. (VI.16.) határozata 

Szepesi Attila képviselő javaslatáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nem támogatta Szepesi 
Attila képviselő azon javaslatát, hogy a közgyűlés kérje fel a DVG Zrt. 
felügyelőbizottságát annak vizsgálatára, hogy a DVG Zrt. áron alul vagy áron felül 
adta-e el az Erdősor 41. szám alatt található ingatlanát.  
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros belterület 537/18/A/1. helyrajzi szám 
alatt felvett – természetben 2400 Dunaújváros, Erdősor 37. földszint, „felülvizsgálat 
alatt” található – „műhely” megnevezésű ingatlan eladásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Szepesi Attila), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

342/2022. (VI.16.) határozata 

a Dunaújváros belterület 537/18/A/1. helyrajzi szám alatt felvett – természetben 
2400 Dunaújváros Erdősor 37. földszint. „felülvizsgálat alatt” található – 

„műhely” megnevezésű ingatlan eladásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tájékoztatja Makó 

Csaba kérelmezőt, hogy a Dunaújváros belterület 537/18/A/1. helyrajzi szám 

alatt felvett – természetben 2400 Dunaújváros Erdősor 37. földszint. 
„felülvizsgálat alatt” található – „műhely” megnevezésű ingatlan – értékbecslési 
szakvélemény szerinti – forgalmi értéke 8.300.000,- Ft, azaz nyolcmillió-
háromszázezer forint. Amennyiben kérelmező az értékbecslésben meghatározott 
vételáron meg kívánja vásárolni az ingatlant, arról közokiratba vagy teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalva az alábbi feltételeket tartalmazóan 
nyilatkoznia szükséges: 

 

 vevő a teljes vételár kiegyenlítését egy összegben, az adásvételi szerződés 
hatályba lépésétől számított 8 napon belül vállalja, 

 vevő tudomásul veszi, hogy a vételáron felül a vevőt terheli a forgalmi 
értékbecslés költsége, az adásvételi szerződés megkötésének díja, 
valamint az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel összefüggő eljárási díjak és 
ezzel összefüggő egyéb költségek is, 

 vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan forgalmi értékbecslésének költségét 
a vételárral egy időben, számla alapján tartozik megfizetni Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára, 

 vevő tudomásul veszi, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a vételár megfizetéséig fenntartja tulajdonjogát az 
ingatlanon és kiköti elállási jogát, amennyiben a vételár a szerződésben 
meghatározott időpontig nem kerül részére megfizetésre,                                                                                                                                                     

 vevő tudomásul veszi, hogy a Magyar Államot az ingatlanra elővásárlási jog 
illeti meg, így az adásvételi szerződés azt követő napon lép hatályba, hogy 
az ingatlanra elővásárlásra jogosult lemond elővásárlási jogáról, vagy a 
nyilatkozattételi határidő lejár. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tájékoztatja Makó 

Csaba kérelmezőt, hogy az ajánlatot a kézhezvételétől számított 30 napig tartja 
fenn Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint arról is, hogy 

amennyiben Makó Csaba jelen határozatba foglalt feltételek vállalva, az ajánlat 
elfogadására vonatkozó nyilatkozatot tesz, úgy vele az általa megbízott jogi 

képviselő által előkészített adásvételi szerződés megkötésére az önkormányzat 
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ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság szerződéstervezetre vonatkozó 
véleményének kikérését követő 30 napon belül kerül sor. 

 
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 osztályvezetője 

Határidő: a határozat közlésére: 2022. június 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a volt Kőrösi Iskola épületére, a Dunaújvárosi 
Birkózósport Alapítvánnyal megkötött haszonkölcsön szerződés módosításáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

343/2022. (VI.16.)  határozata  
a volt Kőrösi Iskola épületére, a Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvánnyal 

megkötött haszonkölcsön szerződés módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Dunaújváros,  Március 
15. tér 5-6. szám alatti, 730/58 hrsz.-ú, 2.952 m2 nagyságú, általános iskola 
megnevezésű ingatlanra, 2015. szeptember 28-án megkötött haszonkölcsön 
szerződését módosítani kívánja akként, hogy az 2015. október 01. napjától 2035. 
napjáig álljon fenn, annak ellenértékeként, hogy a Dunaújvárosi Központi 
Sportegyesület Birkózó Szakosztálya az ingatlanon felújítási (külső nyílászárók 
cseréje, a rosszul záródó és szigetelő alumínium ablakok műanyag ablakokra történő 
cseréje) és beruházási munkálatokat végezzen. Tulajdonjogi szempontból jelen 
határozat kiadásakor fennálló jogi sorsát osztja mind hozzáépítés (Ptk. 5:68 §), mind 
ráépítés (Ptk. 5:70. §), mind a Ptk. Ötödik Könyvének V. címe XVIII. fejezetének 
egyéb jogcíme esetén, ennek alapján közös tulajdon nem létesül, a beruházás az 
Önkormányzat könyveibe kerül a Városüzemeltetési Osztály műszaki átvétele 
igazolását követően, az Önkormányzattal szemben sem Dunaújvárosi Központi 
Sportegyesület sem a Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány megtérítési igénnyel 
nem élhet, valamint az Önkormányzat elidegenítési és terhelési tilalom 
bejegyzéséhez nem járul hozzá. Jelen hozzájárulás nem pótolja az egyéb hatósági 
engedélyeket. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester       
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a Vagyonkezelési Osztály vezetője                       

              Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                  megküldést követő 8 napon belül 
                - a szerződésmódosítás aláírására: a beruházás átvételét követő  
                  30 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikuma között együttműködési 
megállapodás megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Orosz Csaba) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

344/2022. (VI.16.) határozata 
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Egyetem 
Bánki Donát Technikuma között együttműködési megállapodás megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Egyetem 
Bánki Donát Technikuma között közösségi szolgálat megszervezésére és 
lebonyolítására vonatkozó megállapodás megkötéséhez. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert jelen határozat mellékletét képező megállapodás aláírására.  
 

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

                     a személyügyi osztály vezetője 
Határidő: a megállapodás aláírására: 2022. június 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi 
Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírásáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz Csaba) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

345/2022. (VI.16.) határozata 

az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi 

az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai intézményvezetője, Bölcskei Anna Mária 2022. július 1. napjával való, 
magasabb vezetői lemondását – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 23. § (4) bekezdése alapján – két hónap lemondási idővel, 
2022. augusztus 31-ei végdátummal. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, az Egyesített 

Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai Szervezeti 
és Működési Szabályzata III./1. pontja alapján, a lemondási időn túl, az 
intézményvezetői feladatok ellátásával 2022. szeptember 1. napjától a vezető 
ápolót bízza meg, a magasabb vezetői feladatok ellátására kiírt pályázat 
elbírálásáig. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése pályázatot ír ki az 

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézmény (2400 Dunaújváros, Dunasor 15.) vezetésére, magasabb vezetői 
beosztás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján, a határozat mellékletét 
képező pályázati kiírás szerint.  

 

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

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                           a jegyző    
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a személyügyi osztály vezetője 
 Határidő:  2022. július 1. 
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5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a benyújtott 
pályázatok véleményezésére három tagú eseti bizottságot hoz létre, egyben 
felkéri a bizottság tagjait, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezzék és azt 
írásban juttassák el Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez. A 
bizottság írásbeli véleményének polgármesterhez történő leadását követően a 
bizottság külön intézkedés nélkül megszűnik. Az eseti bizottság feladatainak 
ellátásával:  
- a Szociális Szakmai Szövetség által delegált személyt,  
- dr. Molnár Attila Jegyzőt,  
- Barta Endre alpolgármestert bízza meg. 

 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy az eseti bizottság, valamint a szociális, egészségügyi és 
lakhatási bizottság véleményének kikérése mellett a beérkezett pályázatokat 
terjessze a Közgyűlés elé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                          a polgármester 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                          szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
                        - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
                          a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
 Határidő: 2022. szeptember 15. 
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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 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Orosz 
Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

346/2022. (VI.16.) határozata 
a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának 
módosításáról szóló 221/2022. (V.19.) határozatát hatályon kívül helyezi.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi Óvoda 

587/2020. (VI.17.) határozattal elfogadott – és többször módosított - Alapító Okirata 
módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el: 

 
„ Okirat száma: KP/15936-23/2022. 
 
 

Módosító okirat 
 

A Dunaújvárosi Óvoda a Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 
2021. július 6. 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 346/2022. (VI.16.) határozatára 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. 

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: 
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feladatellátási hely 
megnevezése 

alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Dunaújvárosi Óvoda Aprók 
Háza Tagóvodája 

óvodai nevelés - 192 

2 
Dunaújvárosi Óvoda 
Aranyalma Tagóvodája 

óvodai nevelés - 95 

3 
Dunaújvárosi Óvoda Bóbita 
Tagóvodája 

óvodai nevelés - 100 

4 
Dunaújvárosi Óvoda 
Csillagvirág Tagóvodája 

óvodai nevelés - 96 

5 
Dunaújvárosi Óvoda Duna-
parti Tagóvodája 

óvodai nevelés - 75 

6 
Dunaújvárosi Óvoda 
Eszterlánc Tagóvodája 

óvodai nevelés - 175 

7 
Dunaújvárosi Óvoda Katica 
Tagóvodája 

óvodai nevelés - 40 

8 
Dunaújvárosi Óvoda 
Kincskereső Tagóvodája 

óvodai nevelés - 50 

9 
Dunaújvárosi Óvoda 
Margaréta Tagóvodája 

óvodai nevelés - 100 

10 
Dunaújvárosi Óvoda 
Napsugár Tagóvodája 

óvodai nevelés - 175 

11 
Dunaújvárosi Óvoda Római 
Városrészi Tagóvodája 

óvodai nevelés - 171 

 
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 

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. 
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Kelt: Dunaújváros, időbélyegző szerint  
 

P.H. 

aláírás” 
 
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 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. 

 
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 felkéri 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. 

 
 


