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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. június 
30-ai rendkívüli nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános 
adatai:  
 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak 
elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Orosz Csaba, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

350/2022. (VI.30.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. június 30-ai 
rendkívüli nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1.  Javaslat az ELENA projekttel kapcsolatos elvi állásfoglalás kialakítására 
 
2.  Javaslat a Palacenter Bt.-vel kötendő vállalkozási szerződés módosítására 
 
3.  Javaslat az Innopark Nkft. elszámolása, kontrollrendszere, SZMSZ-e és 

gépkocsihasználati szabályzata elfogadására, valamint támogatási szerződés 
módosítására 

 
4.  Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2021. évről szóló belső 

ellenőrzési jelentés elfogadásra 
 
5.  Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. tulajdonosi hozzájárulási kérelmének 

elbírálására 
 
6. Javaslat a dunaújvárosi Jégcsarnokra vonatkozóan üzemeltetési szerződés 1. 

számú módosításáról 
 
7.  Javaslat a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése” 

című projekt keretében a Barsi Dénes utca kivitelezési feladatainak ellátására 
irányuló szerződés megkötésére 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

351/2022. (VI.30.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. június 30-ai 
rendkívüli 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 az ELENA projekttel kapcsolatos elvi állásfoglalás kialakításáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Orosz Csaba, Szepesi 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

352/2022. (VI.30.) határozata 
az ELENA projekttel kapcsolatos elvi állásfoglalás kialakításáról 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozatával az 

ELENA projekt megvalósításához szükséges feltételes közbeszerzési eljárásban 
benyújtandó ajánlattételi felhívást jóváhagyja az alábbi feltételekkel kiegészítve: 

 
- A közvilágítás tervezését és fejlesztését Dunaújváros Megyei Jogú Város város 
területén szükséges elvégezni, az érintett lámpatestek számát és típusát a határozat 1. 
számú melléklete tartalmazza. 
 
- A fényforrások kiválasztásánál előzetes egyeztetés szükséges Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatával. A tervezés teljes költségét is az Energiahatékonysági 
Szolgáltató (továbbiakban: ESCO) cég finanszírozza. 
 
-  A szabvány szerinti út kategóriájának megfelelő megvilágítás tervezése szükséges. 
 
- A leszerelt lámpatestek hasznosítása, tárolása esetleges megsemmisítése az ESCO 
cég feladata és költsége. 

 
- Az Arany János Általános Iskola épületének, valamint a Polgármesteri Hivatal „A” 
épületének a hőszigetelése és nyílászáró cseréje projektelemként szerepel a műszaki 
leírásban, a világítás korszerűsítés mellett.  
 
- A Polgármesteri Hivatal „A” épülete helyi egyedi védelemmel ellátott, mely alapján a 
hőszigetelés és nyílászáró csere során a védett épületen az eredeti megjelenésével 
azonos homlokzati burkolatok felhasználása megengedett a településkép védelméről 
szóló 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet alapján.  
 
- A napelemek telepítése előtt az épületszerkezet javítását vagy felújítását, 
vízszigetelésének ellenőrzését az ESCO cégnek saját költségén el kell végeztetnie, 
hiszen a telepítés után az épületszerkezethez való hozzáférés korlátozottá válik. A 
napelemek rögzítési módjától függően a kivitelezés előtt vagy után víztömörségi 
próbát kell végezni.  
 
- A napelemek telepítésével érintett épületeknél a szabványnak megfelelő 
villámvédelmi rendszer kiépítése szükséges. 
 

2.)  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 a Palacenter Bt.-vel kötendő vállalkozási szerződés 
módosításáról 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 2 fő 
(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Orosz Csaba, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

353/2022. (VI.30.) határozata  
a Palacenter Bt-vel kötendő vállalkozási szerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy 

a 331/2022. (VI.16.) Közgyűlési határozata alapján a Palacenter Bt.-vel (8656 
Nagyberény, Ürögi u. 4.) kötendő vállalkozási szerződés 3. pontja az alábbiak 
szerint módosuljon: 

 
Megnevezés Mennyisé

g  (db m2) 
Egységár 

nettó 
ÁFA Egységár 

bruttó 
Díj 

összesen 
nettó 

Díj 
összesen 

bruttó 

Tetőfelület előkészítése, 
takarítása, meglévő 
gumiszigetelés bontása, 
deponálása 

731 m2  350,- Ft 27 % 444,5 Ft 255.850,- Ft 324.929,5 Ft 

Tető összefolyók bontása, 
és cseréje lombkosárral 
100 mm szélességig 

3  db 25.000,- Ft 27 % 31.750,- Ft 75.000,- Ft 95.250,- Ft 

A teljes felületre 
szigetelőlemezek alá új 
Bitumenes min. 3 mm 
vastag filces páratechnikai 
lemez elhelyezése (Index 
Rollbase Vis 3 kg vagy 
ezekkel műszakilag 
egyenértékű 

731 m2 3.400,- Ft 27 % 4381,5 Ft 2.521.950,- 
Ft 

3.202.877,- Ft 

Csapadékvíz elleni 
szigetelés; Felső réteg 
szigetelés készítése, egy 
réteg modifikált bitumenes 
palaörlemény hintésű 
polieszterszálas 
kiemelkedő minőségű 
lemezzel, az alsó réteghez 
teljes felület hegesztéssel, 
hajlaterősítéssel Index 
Mineral Fidia P 4.5 kg/m2 

731 m2 3.380,- Ft 27 % 4546,6 Ft 2.616.980,- 
Ft 

3.323.565,- 
Ft 

Csapadékvíz elleni 
szigetelés; páraszellőző 
elhelyezése, 
termoplasztikus műanyag 
páraszellőző beépítése 
bitumenes lemez  
szigetelésű tetőben, 
csapadékvíz elleni 
szigeteléshez vízhatlanul 
csatlakoztatva EUROSZIG 
T Plusz páraszellőző 

24 db 3.500,- Ft 27 % 4.445,- Ft 84.000,- Ft 106.680,- Ft 

Viharléc szerelés 
horganyzott acél 
viharlécből a szigetelés 
lezárásához 

56 fm 3.800,- Ft 27 % 4.826,- Ft 212.800,- Ft 270.256,- Ft 
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Szigetelés munkadíja 731 m2 2.450,- Ft 27 % 3111,5 Ft 1.790.950,- 
Ft 

2.274.507,- 
Ft 

Felvonulás, 
anyagmozgatás, 
keletkezett hulladék 
elszállítása 

1 db 150.000,- 
Ft 

27 % 190.500,- 
Ft 

150.000,- Ft 190.500,- Ft 

Összesített nettó 
költség: 

     7.707.530, 
Ft 

Összesített bruttó 
költség 

     9.788.563,- 
Ft 

 
2. A többletköltség 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 felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, illetve a határozat mellékleteként csatolt 
szerződésmódosítás aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              

                         a polgármester 
        - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                            a Városüzemeltetési Osztály vezetője 

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

                          - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlésétől számított 
                            15 napon belül 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 
jegyzőt, hogy az 2. pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2022. évi 
költségvetés soron következő módosításának előkészítése során vegye 
figyelembe, 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 Innopark Nkft. elszámolásáról című határozati 
javaslatot az Innopark Nkft. elszámolásáról 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 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő 
(Orosz Csaba, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

354/2022. (VI.30.) határozata 

 az Innopark Nkft. elszámolásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a határozat 
mellékletét képező felügyelőbizottsági jegyzőkönyv alapján az Innopark Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társasággal – Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése 511/2021. (V.26.) határozata alapján – kötött támogatási 
szerződés szerinti, 2021. július 1. - 2021. december 31. közötti időszakra vonatkozó 
elszámolást. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a Vagyonkezelési Osztály vezetője;  
                az Innopark Nkft. ügyvezetője 

Határidő:  a határozat közlésére: 2022. július 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés az Innopark Nkft. támogatási szerződése módosításáról 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 2 fő  (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Orosz 
Csaba, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

355/2022. (VI.30.) határozata 

 az Innopark Nkft.  támogatási szerződése módosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 511/2021. (V.26.) 
határozata szerint  az Innopark Nkft.-vel megkötött támogatási szerződést jelen 
határozat melléklete szerint módosítja, kiegészíti, különösen a városmarketing-
tervezési feladatokkal, az ehhez kapcsolódó munkabér elszámolhatóságával. 

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

feladattal kiegészített támogatási szerződés fedezetére 1.270.000- Ft/hó, azaz 
egymillió-kettőszázhetvenezer forint/hó összeget biztosít 2022. július 01-től kezdődően 
(370.000,- Ft/hó-val többet az alapszerződésben foglaltakkal szemben, mindösszesen 
ez évben  2.220.000- Ft) melynek forrását a 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet. 14. vagyongazdálkodási feladatok 14.1. Csillagdomb út, közműhálózat, 
telkek kialakítása sorról a 8. melléklet 14.3. Innopark Nkft. közfeladat-ellátási 
támogatás sorra történő átcsoportosítás útján biztosítja.  

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

2022. évi költségvetési rendelet következő módosításakor a 2. pontban jelölt 
2.220.000- Ft forint összegű kötelezettségvállalást vegye figyelembe. 

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

                - a költségvetés módosításáért:  
                        a jegyző 

               - a költségvetés módosításában való közreműködésért:  
                 a gazdasági főosztály főosztályvezetője          
Határidő:  a 2022. évi költségvetési rendelet következő módosítása során 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert  

jelen határozat közlésére, valamint felhatalmazza a támogatási szerződés módosítása 
és az egységes szerkezetű szerződés aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a Vagyonkezelési Osztály vezetője; az Innopark Nkft. ügyvezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: 2022. július 31. 
         - a szerződésmódosítás aláírására: 2022. augusztus 1. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Innopark Nkft. kontrollrendszeréről, SZMSZ-e és 
gépkocsihasználati szabályzata elfogadásáról című határozati javaslat – mellette 
szavazott 9 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő 
(Orosz Csaba, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

356/2022. (VI.30.) határozata 

az Innopark Nkft. kontrollrendszeréről, SZMSZ-e és gépkocsihasználati 
szabályzata elfogadásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint tulajdonosi 

joggyakorló a határozat 1. melléklete szerint, a felügyelőbizottság javaslata 
alapján, mellőzi az Innopark Nkft. vonatkozásában a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény 7/J. § (2) bekezdése alapján a belső kontrollrendszer működtetését. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 

elfogadja az Innopark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jelen határozat 
2. számú mellékletét képező, a társaság által előkészített Szervezeti és 
Működési Szabályzatát.  

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 

elfogadja az Innopark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
’Gépjárműhasználati Szabályzat 2022.’ című, a határozat 3. számú mellékletét 
képező szabályzatát. 

  
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert  jelen határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 

 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a Vagyonkezelési Osztály vezetője 

Határidő: 2022. július 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2021. évről 
szóló belső ellenőrzési jelentése elfogadásról 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 2 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Orosz 
Csaba, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

357/2022. (VI.30.) határozata 
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2021. évről szóló  

belső ellenőrzési jelentése elfogadásról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése mint tulajdonosi 
joggyakorló, a DVG Dunaújváros Vagyonkezelő Zrt. legfőbb szerve megismerte 
és jóváhagyja a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága 
10/2022. (05.12.) számú határozatával elfogadott és jelen határozat 1. számú 
mellékletét képező, a társaság 2021. évre vonatkozó éves ellenőrzési 
jelentését. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert jelen határozat közlésére. 
 

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

                a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztálynak való 
                megküldését követő 8 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés A DKKA Nonprofit Kft. tulajdonosi hozzájárulási 
kérelmének elbírálásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Orosz Csaba, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

358/2022. (VI.30.) határozata 
a DKKA Nonprofit Kft. tulajdonosi hozzájárulási kérelmének elbírálásáról  

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DKKA Nonprofit 

Kft. kérelmére az önkormányzati tulajdonban levő, 316/7 helyrajzi számú, kivett 
sporttelep megnevezésű ingatlanon a DKKA Nonprofit Kft.-vel üzemeltetési 
szerződés alapján üzemeltetett dunaújvárosi Sportcsarnok 
(kézilabdacsarnok, VIP helyiségek; egyéb épületek (klubház, szálló és 
étterem) vonatkozásában hozzájárul a tervezett projektelem megvalósításához, 
jelen határozat 1. számú mellékletét képező kérelem és a „BERUHÁZÁS 
MELLÉKLETEI KÉRELEM JÓVÁHAGYÁSAKOR SZÜKSÉGES 
DOKUMENTÁCIÓK” alapján a Ptk. 5:68 § és 5:70. § ismeretében azzal, hogy  

ennek alapján osztott tulajdon, közös tulajdon nem létesül, a megvalósult 
beruházás aktiválásához szükséges dokumentációt a DKKA Nonprofit Kft.-nek 
kell biztosítania, valamint azzal, hogy a DKKA Nonprofit Kft. semmiféle igénnyel 
(megtérítés, beszámítás, elvitel joga) nem fordulhat az Önkormányzat felé, a 
szerződés megszűnésekor sem, továbbá az önkormányzat önrészt sem biztosít, 
de az ingatlan üzemeltetését a beruházás megvalósítását követően is biztosítja. 

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

a tulajdoni lap és az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszteri dokumentáció 
jelen határozat közlésével egyidejűleg átadásra kerül. 

  
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. július 13. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi Jégcsarnokra vonatkozóan 
üzemeltetési szerződés 1. számú módosításáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó 
Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Orosz Csaba, Szepesi 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

359/2022. (VI.30.) határozata 
a dunaújvárosi Jégcsarnokra vonatkozóan 

   üzemeltetési szerződés 1. számú módosításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése – az 

Önkormányzat és a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. közötti, 2022. július 01.- 2023. 
június 30. között terjedő időtartamra szóló, a dunaújvárosi Jégcsarnokra 
vonatkozó jelen határozat mellékletét képező üzemeltetési szerződés 1. számú 
módosítását elfogadja, utasítja a polgármestert a szerződés aláírására és felkéri 
jelen határozat közlésére. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 316/7/A hrsz. 

alatt felvett,  4711 m2 nagyságú, csarnok megnevezésű ingatlan vonatkozásában 
a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. egyedi kérelme alapján a TAO-ból végzendő 
beruházásokhoz a tervezett beruházás részleteinek ismeretében dönt a 
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról, jelzálogjog alapításáról. 

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

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

                   megküldését követő 8 napon belül 
      - az üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
        közlését követő 30 napon belül  



12 

 

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás 
csapadékvíz elvezetése” című projekt keretében a Barsi Dénes utca kivitelezési 
feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötéséről című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Orosz Csaba, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
360/2022. (VI.30.) számú határozata 

a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése” című 
projekt keretében a Barsi Dénes utca kivitelezési feladatainak ellátására 

irányuló szerződés megkötéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul 
ahhoz, hogy a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Táborállás 
csapadékvíz elvezetése” című projekt megvalósítása érdekében a Barsi 
Dénes utcai csapadékvíz elvezetési létesítmények kivitelezési feladatainak 
ellátására Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dunanett 
Nonprofit Kft-vel vállalkozási szerződést kössön, mely összesen bruttó 
137.160.000,- Ft vállalkozási díjat rögzít.  
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul 
ahhoz, hogy jelen határozat 1. pontjában megjelölt vállalkozási díjra 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 
és annak végrehajtásáról szóló 4/2022 (II.16.) rendelet 12. melléklet 22.2.5 / 
TOP-6.3.3 Táborállás beruházás építés sor előirányzata fedezetet biztosítson. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a Dunanett 
Nonprofit Kft-vel történő vállalkozási szerződés aláírására.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  

        a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában, előkészítésében való 
                  közreműködésért:  

        a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
                - a kötelezettség nyilvántartásba vételéért:  

        a gazdasági főosztály költségvetési és pénzügyi osztályának 
        vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: 2022. július 15. 
      - a szerződés aláírására: 2022. július 31. 

 
 


