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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. július 
13-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 meghívója szerinti 15. 
napirendi pont levételéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

361/2022. (VII.13.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés meghívója szerinti 15. napirendi pont levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. július 13-ai 
rendkívüli nyílt ülésének meghívó szerinti 15. napirendi pontját, mely „Javaslat a 
Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság, mint kijelölt 
közérdekű víziközmű üzemeltető részére Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és intézményei felhasználóknak 
felhasználási helyenként víziközmű szolgáltatási átalánydíj fizetési kötelezettség 
vállalására” levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak 
elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

362/2022. (VII.13.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. július 13-ai 
rendkívüli nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1.  A 2022. július 3-ai időközi képviselő-választáson megválasztott közgyűlési 

képviselő eskütétele 
 
2.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

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

 
3.  Javaslat az önkormányzati képviselő, a nem képviselő bizottsági tag és a 

tanácsnok tiszteletdíjáról szóló 16/2020. (III.27.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
4.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 
20/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete módosítására 
 

5. Javaslat Dunaújváros településszerkezeti tervének módosítására 
 
6.  Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének Dunaújváros Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
7.  Javaslat Dunaújváros Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és TOP 

Plusz Városfejlesztési Programtervének megismerésére 
 
8.  Javaslat a TOP-6.1.5. Közlekedésfejlesztés projektek kivitelezésére vonatkozó 

szerződések 2. sz. módosítására 
 
9.  Javaslat az EUCF – European City Facility – Városokkal a városokért – helyi 

fenntartható energetikai beruházások támogatása című pályázaton való 
indulásra 

 
10.  Javaslat Táborállás közterületi munkáinak elvégzésére 
 
11.  Javaslat Dunaújváros közvilágítás elemeinek karbantartása tárgyú szerződés 1. 

számú módosítása 
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12.  Javaslat zárt kutyafuttató kialakítására a Hengerész utca és a Béke krt. által 
körülhatárolt parkos területen 

 
13.  Javaslat a Volánbusz Zrt. 2022. évi 1-4. havi tájékoztatója megismerésére 
 
14.  Javaslat a DVG Dunaújváros Vagyonkezelő Zrt.-vel, a Szabadstrand, 

Táborhely-Kemping üzemeltetése tárgyban kötött üzemeltetési szerződés 
kiegészítésére 

 
15.  Javaslat a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetével bérleti szerződés 

megkötésére a 2400 Dunaújváros, Erdő sor 37/A szám alatti Széchenyi 
Kollégium vonatkozásában 

 
16.  Javaslat a 270/2022. (V.19.) határozatban foglalt, a dunaújvárosi 1546/1 és 

1548/1 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú építési telkek út kialakítását 
szolgáló ingatlanok cseréjére vonatkozó ajánlat módosítására 

 
17.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

334/2021. (VI.16.) határozata módosítására – Búvársuli Sportegyesülettel kötött 
támogatási szerződés módosítása 

 
18.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

Dunaújváros, Dunasor 15. szám alatti intézmény szakmai és technikai 
létszámának meghatározásáról szóló a 94/2012. (III.08.) határozatának 
módosítására 

 
19.  Javaslat a József Attila Könyvtár költségvetési előirányzatának módosítására 
 
20.  Javaslat a Miskolci Zsidó Hitközséggel szociális konyha működtetésére kötendő 

ellátási szerződés jóváhagyására 
 

21.  Javaslat a CityRocks Kft.-vel megkötött megbízási szerződés 1. számú 
módosítására 

 
22.  Javaslat az Om Dent Kft.-vel megkötött adásvételi szerződés módosítására 
 
23.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

363/2022. (VII.13.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. július 13-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 – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – megalkotta a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 37/2017. önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 17/2022. önkormányzati rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád), 
tartózkodott 1 fő (Szepesi Attila), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő 
(Dr. Székely Károly) – megalkotta az önkormányzati képviselő, a nem képviselő 
bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjáról szóló 16/2020. önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 18/2022. önkormányzati rendeletet. 
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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, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – megalkotta az egészségügyi 
alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 20/2017. 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/5022. önkormányzati rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros településszerkezeti tervének 
módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

364/2022. (VII.13.) határozata 
Dunaújváros településszerkezeti tervének módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja – 299/2016. 
(V.19.) határozatával elfogadott – Dunaújváros Településszerkezeti Tervének 
módosítását azzal, hogy  
a) az eredeti 1.a melléklet Településszerkezeti tervlap helyébe a jelen határozat 1. 
sz. mellékletét képező, a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt 
tervlap kerüljön 
b) az eredeti 1.b melléklet Településszerkezeti tervlap helyébe a jelen határozat 2. 
sz. mellékletét képező, a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt 
tervlap kerüljön 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2026. május 19. 
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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, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – megalkotta a 
Dunaújváros Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2016. önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 20/2022. önkormányzati rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Fenntartható Városfejlesztési 
Stratégiájának és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének megismerésére című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

365/2022. (VII.13.) határozata 
Dunaújváros Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és TOP Plusz 

Városfejlesztési Programtervének megismerésére 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megismerte 
Dunaújváros MJV Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 (2022. 
június) (továbbiakban FVS) anyagát. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte 

Dunaújváros MJV Önkormányzata TOP Plusz Városfejlesztési Programterve 
2021-2027 (továbbiakban TVP) anyagát. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert, hogy gondoskodjon az FVS és TVP benyújtásáról a TOP_Plusz-
1.3.1-21 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” pályázati 
felhívásra. 

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  2022. december 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.1.5. Közlekedésfejlesztés projektek 
kivitelezésére vonatkozó szerződések 2. sz. módosításáról  című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

366/2022. (VII.13.) határozata 
a TOP-6.1.5. Közlekedésfejlesztés projektek kivitelezésére vonatkozó 

szerződések 2.sz. módosításáról   
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.1.5-15-
DU1-2016-000001 „Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban” projekt megvalósítása érdekében az 
Orinoco ’2002 Kft-vel az ún. 1.rész Gazdaság-közlekedésfejl. (út és 
közvilágítás) kivitelezésére kötött  vállalkozási szerződés 2. számú 
módosításának hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, annak megkötéséhez 
hozzájárul.  
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.1.5-16-
DU1-2018-000003 „Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése” projekt 
megvalósítása érdekében az Orinoco ’2002 Kft-vel az ún. 3.rész (Ruhagyári út 
és Rév út közlekedésfejl.) kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés 2. 
számú módosításának hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, annak 
megkötéséhez hozzájárul.  
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat 1. és 2. pontjában megnevezett vállalkozási 
szerződésmódosításokat aláírja. 

   
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

         a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában, előkészítésében való 
        közreműködésért: 

         a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2022. július 20. 

      - a szerződés aláírására: 2022. augusztus 12. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az EUCF - European City Facility - Városokkal a 
városokért – helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása című pályázaton 
való indulásról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

367/2022. (VII.13.) határozata 
az EUCF - European City Facility - Városokkal a városokért – helyi fenntartható 

energetikai beruházások támogatása című pályázaton való indulásról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az EUCF - European City 
Facility - Városokkal a városokért – helyi fenntartható energetikai beruházások 
támogatása 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. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 

           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a főépítészeti és pályázati osztály vezetője  

                - a határozat közléséért: a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő:  a pályázat elektronikus úton történő benyújtására:  
                  2022. szeptember 30. 

   a projekt megvalósítására: a benyújtást követően 1+2 év 
   a határozat közlésére: 2022. július 29. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés az EUCF - European City Facility - Városokkal a városokért – helyi 
fenntartható energetikai beruházások támogatása című pályázatban résztvevő szakértők 
megbízásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), 
távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

368/2022. (VII.13.) határozata 
az EUCF - European City Facility - Városokkal a városokért – helyi fenntartható 

energetikai beruházások támogatása című pályázatban résztvevő szakértők 
megbízásáról 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az EUCF - European City Facility - 
Városokkal a városokért – helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása című 
pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízza a HBH Stratégia és 
Fejlesztés Kft.-t (Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 7. 3.em) a pályázat előkészítési és 
támogatási feladatainak ellátására. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja az 
előterjesztés 2. sz. mellékletet képező vállalkozási szerződés tervezetét és hozzájárul a 
szerződés megkötéséhez. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban megnevezett pályázat 
megvalósításához az előkészítői és támogató feladatok ellátása érdekében 1.270.000 
Ft-ot biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése 
7. melléklet/ 22.2. TOP Projektek/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 7. melléklet 22.6 EUCF – Városokkal a városokért/3. dologi 
kiadások újonnan létrehozandó sorra. 

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

                        a főépítészeti és pályázati 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. szeptember 30. 

                        a rendelet módosítására: a költségvetési rendelet soron következő  
 módosításának időpontja 
 a határozat közlésére: 2022. július 29. 
 a szerződés megkötésére: 2022.július 29. 



14 

 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

369/2022. (VII.13.) határozata 
Táborállás közterületi munkáinak elvégzéséről 

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

hogy Táborállás közterületi munkáinak elvégzését bruttó 20.318.258,- Ft 
összegért a  DUNANETT Nonprofit Kft.-től rendeli meg. 

   
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 9. melléklet 23. 
Működési tartalékok 1. „Általános tartalék” elnevezésű sorról 20.318.258,- Ft-ot, 
a 13. melléklet 2. Városüzemeltetés  „Táborállás közterületi munkái” 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 DUNANETT Nonprofit Kft.-vel írja alá. 

     
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

              a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési osztály vezetője 
 Határidő:  2022. augusztus 01. 
 

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 Gazdasági Főosztály vezetője 
             - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 

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

            - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2022. augusztus 01. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros közvilágítás elemeinek 
karbantartása tárgyú szerződés 1. számú módosítása című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol 
lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

370/2022. (VII.13.) határozata 
  Dunaújváros közvilágítás elemeinek karbantartása tárgyú szerződés                                     

1. számú módosítása 
 
1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a VILL-KORR Hungária 

Kft. között 2020.09.29-én nyílt közbeszerzési eljárást követően vállalkozási 
szerződés jött létre Dunaújvárosban közvilágítási elemek javítására, 
karbantartására. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kbt. 141. § (4) 
bekezdés a) pontjának alkalmazásával a vállalkozási szerződés 5.2.1. pontja 
alapján úgy döntött, hogy a vállalkozási szerződést további 6 hónappal, 
2022.09.29-től 2023.03.29-ig terjedő határozott időszakra meghosszabbítja.. 

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

meghatározott feladat elvégzéséhez szükséges  fedezetet a 2022.09.29-től a 
2022.12.31-ig terjedő időszakra DMJV Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről és a végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletének 7. melléklet,  2. városüzemeltetés, 3. dologi 
kiadások soron biztosítja. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 2. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási 
szerződés 1. számú módosítását írja alá. 

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

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

hogy a 1. pontban szereplő kötelezettség vállalást a 2023. évi költségvetés 
tervezése során vegye figyelembe. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                   a jegyző 

                 - a 2023. évi költségvetés tervezésének előkészítésében való 
                   közreműködésért: 

                        a gazdasági főosztályvezető 

Határidő: a 2023. évi költségvetés tervezési  időpontja. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt kutyafuttató kialakításáról a Hengerész utca 
és a Béke krt. által körülhatárolt parkos területen című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

371/2022 (VII.13.) határozata 
zárt kutyafuttató kialakításáról a Hengerész utca és a Béke krt. által 

körülhatárolt parkos területen 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2400 
Dunaújváros, Hengerész utca és a Béke krt. sarkán elhelyezkedő parkos 
területen zárt kutyafuttató kialakítását a DVG Zrt.-től rendeli meg bruttó 
2.242.002,- Ft vállalkozási díj fejében. 

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

meghatározott feladat elvégzésére a fedezetet DMJV Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről és a végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) 
önkormányzati rendeletének 9. melléklet 24. felhalmozási tartalék 24/3 
képviselői körzetekre tartalék sorról a 12. melléklet 1. Városfejlesztés és 
rendezés címen „Hengerész utcában zárt kutyafuttató kialakítása” elnevezésű 
új sorra történő átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

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

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

        Határidő: a szerződés aláírására 2022. július 29. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt 

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

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a jegyző 

         - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
           közreműködésért: 

                a gazdasági főosztályvezető 

Határidő: a 2022. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 



17 

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Volánbusz Zrt. 2022. évi 1-4. havi tájékoztatója 
megismeréséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szepesi Attila), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

372/2022. (VII.13.) határozata 

a Volánbusz Zrt. 2022. évi 1-4. havi tájékoztatója megismeréséről  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Volánbusz Zrt. által 
benyújtott, a határozat mellékleteként csatolt „2022. 1-4. havi tájékoztató 
Dunaújváros Megyei Jogú Város részére az autóbusszal végzett helyi 
személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan” című tájékoztatóját 
tudomásul veszi azzal, hogy a veszteségtérítési igény várhatóan növekedni fog és 
ennek ellentételezésére vizsgálja a költségvetési többletforrás biztosítása, valamint a 
menetrend költséghatékonyabbá tétele lehetőségét, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a határozat közlésére. 
 

Felelős:   a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   

            a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: a határozat közlésére: 2022 július 29. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DVG Dunaújváros Vagyonkezelő Zrt.-vel, a 
Szabadstrand, Táborhely-Kemping üzemeltetése tárgyban kötött üzemeltetési 
szerződés kiegészítéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő 
(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

373/2022. (VII.13.) határozata 
a DVG Dunaújváros Vagyonkezelő Zrt.-vel, a Szabadstrand, Táborhely-Kemping 

üzemeltetése tárgyban kötött üzemeltetési szerződés kiegészítéséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: DVG Zrt.) között a dunaújvárosi 3351 hrsz.-ú, 
Táborhely-Kemping, és a dunaújvárosi 3350/1 hrsz.-ú Szabadstrand és annak 
területén található felépítmények üzemeltetése tárgyban 2014. május 6-án 
létrejött és többször módosított üzemeltetési szerződést kiegészíti a volt Remix 
épületben található ingó vagyontárgyak üzemeltetésbe adásával. Az ingóságok 
tételes jegyzéke az üzemeltetési szerződés 1. számú melléklete. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 

elfogadja a DVG Zrt. által készített és jelen határozat 1. számú mellékletét 
képező, a Kemping területén végzett üzleti tevékenységről szóló 2021. évi 
elszámolást, 6.843.395,- Ft veszteséggel. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert jelen határozat 2. számú mellékletét képező módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt üzemeltetési szerződés aláírására, egyúttal felkéri 
jelen határozat közlésére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
                  a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök- vezérigazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való 
                  megküldését követő 8 napon belül 

               - az üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
                          közlését követő 30 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetével 

bérleti szerződés megkötéséről a 2400 Dunaújváros, Erdő sor 37/A szám alatti 
Széchenyi Kollégium vonatkozásában című határozati javaslatot – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

374/2022. (VII.13.)  határozata 
a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetével bérleti szerződés 

megkötéséről a 2400 Dunaújváros, Erdő sor 37/A szám alatti Széchenyi 
Kollégium vonatkozásában 

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

a menekültügyi segítő tevékenységet ellátó Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei 
Szervezete (továbbiakban: Vöröskereszt) részére pályázati kiírás mellőzésével 
bérbe adja befogadóhely működtetése céljára Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonát képező, 
dunaújvárosi 671 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Erdő sor 37/A. szám 
alatt található, 7263 m2 nagyságú, kivett kollégium és udvar megnevezésű 
ingatlanon található épületet a 3. szint kivételével, 2 millió forint/hó bérleti díjért 
2022. július 16. napjától 2023. január 15. napjáig azzal, hogy a bérleti jogviszony 
közös megegyezéssel 6 hónappal meghosszabbítható. A Vöröskeresztet terheli a 
bérlet tárgyát képező ingatlan fenntartásának költsége is. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert jelen határozat 1. pontjában hivatkozott bérleti szerződés 
aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően, 
egyúttal felkéri jelen határozat közlésére. 

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

         - a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 
          30 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 270/2022. (V.19) határozatban foglalt, a 
dunaújvárosi 1546/1 és 1548/1 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú építési 
telkek út kialakítását szolgáló ingatlanok cseréjére vonatkozó ajánlat módosítására 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

375/2022. (VII.13.) határozata 

 a 270/2022. (V.19) határozatban foglalt, a dunaújvárosi 1546/1 és 1548/1 
helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú építési telkek út kialakítását szolgáló 

ingatlanok cseréjére vonatkozó ajánlat módosítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 270/2022. 

(V.19.) határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

„2.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése ajánlatot tesz a 
tulajdonában álló 1546/1 hrsz.-ú és az 1548/1 hrsz.-ú ingatlanainak az út 
kialakításához szükséges részek telekalakítási eljárás során történő 
leválasztását követően az új hrsz.-on  kialakítandó beépítetlen területeknek a 
Meridián Mérnöki Iroda Kft. 4973/2020. munkaszámú előzetes átnézeti térkép 
kisajátításhoz munkarész alapján az új hrsz.- okon,  1544/1, 1545/1, 1546/3, 
1547/1, kialakítandó ingatlanok tulajdonosaival értékarányos cseréjére az 1. 
pontban hivatkozott ajánlattevőkkel, (Idei János és a Tető-Generál Kft.) való 
közléssel, azzal, hogy az utak építésének, forgalomba helyezésének és 
megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény alapján az így önkormányzati tulajdonába kerülő 
pályaszerkezet nélküli út földmunkával, szabályos keresztszelvénnyel, 
vízelvezetéssel ellátásához, a járhatósága kialakításához és egyéb szükséges 
munkálatok elvégzéséhez semmilyen további költséggel nem járul hozzá. 
Az értékarányos cserére Gál Krisztián 2008/5.sz. Ingatlanértékelő aktuális 
szakvéleménye,    alapján kerül sor, azzal, hogy az Áfa tv. 86 § (1) bekezdés k) 
pontja alapján az építési telek értékesítése nem mentes az ÁFA alól, és a telkek 
cseréje csak egyidejűleg történhet, mivel az önkormányzat célja a terület Szent 
György u. felől való feltárása.  

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, 
hogy a  Meridián Mérnöki Iroda Kft. 4973/2020. munkaszámú előzetes átnézeti 
térkép kisajátításhoz munkarész alapján az új hrsz.- okon, 1543/1, 1559/1, 
1558/4, hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosai kérelemmel élhetnek fenti 
ingatlanaik/ingatlanrészeik út céljára történő megvásárlása iránt. 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik, amit  
Idei János és a Tető-Generál Kft. tudomásul vesz, hogy az ajánlat elfogadása 
esetén Idei János és a Tető-Generál Kft. ügyintézésében és költségére kell 
megvalósulnia a telekalakításnak, az ingatlanforgalmi értékbecslésnek és a 
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csereszerződésnek, mely utóbbihoz Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 108/A. § (1) a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. § (1) bekezdése 
szerinti versenyeztetés mellőzhető: c) a helyi önkormányzat tulajdonában lévő 
társasági részesedés vagy ingatlan cseréje esetén. Ha a cserével érintett 
önkormányzati vagyon értéke a versenyeztetésre vonatkozó törvényben előírt 
értékhatárt meghaladja, az illetékes megyei kormányhivatal dönt a csereügylet 
jóváhagyásáról. A kormányhivatal a csereügyletet jóváhagyja, ha az egyes 
vagyontárgyak értékére és a szerződésben foglalt egyéb vagyoni 
kötelezettségvállalásra tekintettel az értékarányosság követelménye 
megvalósul és egyébként az ügylet megkötése az önkormányzat kötelező 
feladatainak ellátása vagy gazdasági érdekei szempontjából indokolt. Idei 
János és a Tető-Generál Kft. sem kártérítéssel, sem költségeik megtérítésével 
semmilyen jogcímen nem fordulhatnak az önkormányzathoz a csereügyletnek 
az illetékes megyei kormányhivatal általi jóváhagyás megtagadása esetén, 
amennyiben a cserével érintett önkormányzati vagyon értéke a 
versenyeztetésre vonatkozó törvényben előírt értékhatárt meghaladja a 
szerződés megkötése idején.” 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert  jelen határozat közlésére. 
 

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

Határidő: a kérelmezők által előterjesztett okiratok közlését követő 30 nap 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 334/2021. (VI.16.) határozata módosításáról - Búvársuli 
Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosítása című határozati javaslatot 
– mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

376/2022. (VII.13.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 334/2021. 

(VI.16.) határozata módosításáról - Búvársuli Sportegyesülettel kötött 
támogatási szerződés módosítása 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 334/2021. (VI.16.) 
határozatát az alábbiakra módosítja: 

 

„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: 2020. január 01. 
véghatárideje: 2022. augusztus 01.” 

 
„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 Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert 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 határozat közlésére: 2022. július 15.” 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert határozat közlésére. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Dunaújváros, Dunasor 15. szám alatti intézmény szakmai és technikai létszámának 
meghatározásáról szóló a 94/2012. (III. 08.) határozatának módosításáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

377/2022. (VII.13.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

Dunaújváros, Dunasor 15. szám alatti intézmény szakmai és technikai 
létszámának meghatározásáról szóló a 94/2012. (III. 08.) határozatának 

módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. augusztus 1. 
napjától az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai intézmény Dunasor 15. szám alatti idősek otthonában a szakmai 
álláshelyek számát továbbra is 66 főben határozza meg, amelyben az ápoló, 
gondozó álláshelyek számát 54 főre emeli és a gyógytornász álláshely számát 
megszünteti.  
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 1. pontban foglalt 
döntés értelmében 2022. augusztus 1. napjától a 94/2012. (III. 08.) határozatának 
– többször módosított – 3.a.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„3.a.) Dunasor 15. szám alatti idősek otthonában a szakmai álláshelyek 
számát 66 főben az alábbiak szerint határozza meg: 
 

intézményvezető 1 fő 

orvos 1 fő 

intézményvezető ápoló 1 fő 

ápoló, gondozó 54 fő  

részlegvezető 4 fő 

szociális, mentálhigiénés csoportvezető 1 fő 
szociális, mentálhigiénés munkatárs 4 fő 

gyógytornász 0 fő” 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az Egyesített Szociális Intézmény 
és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai vezetője részére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester 

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

Határidő:  2022. július 29. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az Egyesített 
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai vezetőjét, 
hogy a 2. pontban hozott döntés szerint a változásokat az intézmény 
dokumentumaiban vezesse át. 

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

   a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő: 2022. november 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a József Attila Könyvtár Dunaújváros intézmény 
költségvetési előirányzatának módosításáról című határozati javaslatot– mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szántó Péter), távol lévő 1 fő 
(Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Szántó Péter képviselő jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, így 
kialakult a szavazás eredményeként: 13 igen szavazat, távol lévő 1 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
378/2022. (VII.13.) határozata 

a József Attila Könyvtár Dunaújváros intézmény költségvetési előirányzatának 
módosításáról  

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

a József Attila Könyvtár által megrendezett Könyvtér rendezvény 
lebonyolításához  170.000,- Ft-tal, azaz százhetvenezer forinttal hozzájárul. 

 
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 5. mellékletében az 
intézményfinanszírozás összegét 170.000,- Ft-tal, azaz százhetvenezer forinttal 
megnöveli a rendelet 8. melléklet 9.9. „Oktatási és Ifjúsági feladatok felosztható 
kerete” 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 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 a József Attila Könyvtár vezetője 
részére. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

              a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  

                 a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
 Határidő: 2022. július 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a Miskolci Zsidó Hitközséggel szociális konyha működtetésére kötendő 
ellátási szerződés jóváhagyásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

379/2022. (VII.13.) határozata 

a Miskolci Zsidó Hitközséggel szociális konyha működtetésére kötendő  
ellátási szerződés jóváhagyásáról 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a szociális konyha szociális 
szolgáltatás működtetésére a Miskolci Zsidó Hitközséggel ellátási szerződést köt. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező ellátási szerződést aláírja és 
megküldje a Miskolci Zsidó Hitközség részére.  

 

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

                         a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő: a szerződés aláírására: 2022. július 30. 

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

Miskolci Zsidó Hitközség által működtetett szociális konyha ellátotti létszámának a 
szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő, jogszabály szerinti 
finanszírozási rendszerbe történő befogadását követően gondoskodjon a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat fenntartásában 
működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 13/2021. (V.13.) 
önkormányzati rendelete előkészítéséről. 

 

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

                  a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő: a befogadásról szóló döntés közlését követő rendes közgyűlési ülés 

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

hogy a határozatot a Miskolci Zsidó Hitközség hitközségvezetője részére küldje meg. 
 

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

                         a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő: 2022. július 20. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a CityRocks Kft.-vel megkötött megbízási 
szerződés 1. számú módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 
fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

380/2022. (VII.13.) határozata 
a CityRocks Kft-vel megkötött megbízási szerződés 1. számú módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a CityRocks Kft-vel 
zenei flashmob lebonyolítása érdekében kötött megbízási szerződést – a rendezvény 
helyszínének megváltozása miatt – a határozat 1. számú melléklete szerint 
módosítja. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. számú melléklete szerinti módosításról 
szóló szerződés, és a határozat 2. számú melléklete szerinti egységes szerkezetű 
megállapodás aláírására, valamint felkéri e határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat közléséért és a szerződés aláírásáért: 
          a polgármester  
                    - a határozat közlésében és a szerződés aláírásában való 
                      közreműködésért: 
          a humán szolgáltatási főosztály vezetője 

Határidő: 2022. július 25. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Om Dent Kft.-vel megkötött adásvételi 
szerződés módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

381/2022. (VII.13.) határozata 

az Om Dent Kft-vel megkötött adásvételi szerződés módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy 
a 398/2022. (VI.22.) határozata alapján az Om Dent Kft-vel (8000 
Székesfehérvár, Prohászka Ottokár u. 24.) 2022. június 29-én megkötött 
adásvételi szerződés 5. pontjában a „2022. július 31.” szövegrész a „2022. 
szeptember 30.” szövegrészre módosuljon. 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az Om Dent Kft-vel kötendő adásvételi szerződés -  a 
határozat melléklete szerinti -  1. számú módosítását aláírja és felkéri a 
határozat közlésére. 

 

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

Határidő:  - a határozat közlésére: 2022. július 29. 
       - a szerződés aláírására: 2022. augusztus 5. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 2022. évi munkatervének 1. módosításáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi 
Attila), nem szavazott 1 fő (Szántó Péter), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Szántó Péter képviselő jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, így 
kialakult a szavazás eredményeként: 10 igen szavazat, ellene szavazott 3 fő, távol 
lévő 1 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

382/2022. (VII.13.) határozata 

a 2022. évi munkatervének 1. módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1033/2021. (XII.16.) 
határozatával elfogadott 2022. évi munkatervében a 2022. július 14. napjára tervezett 
közgyűlési időpontot a munkatervből törli. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a jegyző 

     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       az aljegyző 

Határidő: azonnal 
 

 


