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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. 
szeptember 15-ei nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás 
nyilvános adatai:  
 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés 
elfogadására, valamint a köznevelés intézményekben biztosított intézményi 
gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet 
módosítására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Mészáros László) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Mészáros László képviselő jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, 
így kialakult a szavazás eredményeként: 15 igen szavazat.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

401/2022. (IX.15.) határozata 
a „Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a 

köznevelés intézményekben biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési 
díjairól szóló 12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítására” című 

előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. szeptember 15-
ei nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat közétkeztetési szolgáltatói 
áremelés elfogadására, valamint a köznevelés intézményekben biztosított intézményi 
gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet 
módosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 29. 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 15 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

402/2022. (IX.15.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

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

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

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

 
4.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

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

 
5.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. I-VI. havi 

pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 

6.  Javaslat két dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek önkormányzati tulajdonú 
szakemberlakás bérlőkijelölési jogának biztosítására 

 
7.  Javaslat előirányzat átcsoportosítására személyi juttatások pénzügyi 

fedezetének biztosítására 
 
8.  Javaslat a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás c. projekt kapcsán 

elállás miatt keletkezett kötelezettség forrásának biztosítására 
 

9.  Javaslat Dunaújváros településkép védelméről szóló rendelet módosításának 
elkészíttetésére 

 
10.  Javaslat Dunaújváros hatályos településrendezési eszközeinek 

(településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) felülvizsgálatával 
kapcsolatos döntések meghozatalára 

 
11.  Javaslat Baracs településrendezési eszközei tervezetének egyeztetési 

anyagának véleményezésére 
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12.  Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút fejlesztése 
Dunaújvárosban” projekt szerződésmódosításaival kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

 
13.  Javaslat a KEHOP-1.2.1.-18-2019-00254 Élhető éghajlatért – „Helyi 

klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” című pályázathoz 
kapcsolódó az elkészült klímastratégia elfogadásáról 

 
14.  Javaslat Dunaújváros területén kijárt zöldterület zúzottkő terítésének, járda 

felújításának, akadálymentes lejáró átalakításának munkálataira kötött 
vállalkozási szerződés módosítására 

 
15.  Javaslat Dunaújváros területén kijárt zöldterületekre zúzottkő terítésének 

munkálataira 
 
16.  Javaslat az Innopark Nkft. támogatási szerződése módosítására 

 
17.  Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság alapító okiratának módosítására és az ahhoz kapcsolódó döntések 
meghozatalára, továbbá a gazdasági társaság felügyelőbizottsága 
ügyrendjének elfogadására 

 
18.  Javaslat a Volánbusz Zrt. 2021. évi összevont jelentésének megismerésére 

 
19. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 

közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás módosítására 
 

20.  Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. 2018. és 2019. évi 
önkormányzati támogatás elszámolás elfogadására – Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 333/2022. (VI.16.) határozat 
végrehajtása 

 
21.  Javaslat a 2400 Dunaújváros, Jókai M. u. 19. szám alatti ingatlanra, a Göllner 

Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvánnyal megkötött bérleti szerződés 
módosítására 

 
22.  Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum területén lévő 

önkormányzati tulajdonú ingóságokkal kapcsolatos döntés meghozatalára 
 

23.  Javaslat az időskorúak támogatása időpontjának meghatározására 
 

24.  Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2023. évi fordulójához való csatlakozásra 

 
25.  Javaslat a Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvánnyal kötött közművelődési 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatára, új megállapodás megkötésére 
 
26.  Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 2022. évi támogatására 
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27.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolására 

 
28.  Javaslat a Zalagast Kft.-vel közétkeztetési feladatok ellátására megkötött 

vállalkozási szerződés 3. sz. módosítására  
 
29. Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a 

köznevelés intézményekben biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési 
díjairól szóló 12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet 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 nyílt 
ülésén című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Tóth Kálmán képviselő jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, így 
kialakult a szavazás eredményeként: 15 igen szavazat.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
403/2022. (IX.15.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. szeptember 
15-ei nyílt ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó 
rendes ülése óta végzett munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi 
Konrád, Mészáros László), tartózkodott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő 
(Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

404/2022. (IX.15.) határozata 
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó rendes ülése óta végzett 

munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a 
polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két rendes ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről, továbbá átruházott hatáskörben meghozott 
polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

405/2022. (IX.15.) 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 15 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

             406/2022. (IX.15.) határozata 
             a lejárt határidejű közgyűlési határozat határidő módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 74/2022. (II.15.) 

határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 2023. január 31-ére, és a 2. 
pontjának végrehajtási határidejét 2023. március 31-ére módosítja. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 135/2022. 

(III.17.) határozat 3. pontjának végrehajtási határidejét 2022. december 31-ére 
módosítja. 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 2022. év május 23-ai napjával történt állami 
támogatás módosításának Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  
költségvetésében történő rendezéséről című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, 
Mészáros László), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

407/2022. (IX.15.) határozata 
a 2022. év május 23-ai napjával történt állami támogatás módosításának 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  költségvetésében történő 
rendezéséről 

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, 
hogy a 2022. május 23-ával történt állami támogatás módosítására tekintettel 
az önkormányzat állami támogatása egyenlegében 108.369 E Ft-tal nő. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az állami 

támogatás növekedésének kihatásának rendezése érdekében a Dunaújvárosi 
Óvoda intézmény költségvetését módosítja. A költségvetés 5. mellékletében az 
intézményfinanszírozás nő, a dologi kiadás nő 12.439 E Ft-tal. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az állami 

támogatás növekedés kihatásának rendezése érdekében a Bölcsődék 
Igazgatósága intézmény költségvetését módosítja. A költségvetés 5. 
mellékletében az intézményfinanszírozás nő, a dologi kiadás nő 13.673 E Ft 
összeggel. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az állami 

támogatás növekedés kihatásának rendezése érdekében az Egyesített 
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény 
költségvetését módosítja. A költségvetés 5. mellékletében az 
intézményfinanszírozás nő, a dologi kiadás nő 8.660 E Ft összeggel. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az állami 

támogatás növekedés kihatásának rendezése érdekében az Útkeresés Segítő 
szolgálat intézmény költségvetését módosítja. A költségvetés 5. mellékletében 
az intézményfinanszírozás nő, a dologi kiadás nő 2.258 E Ft összeggel. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az állami 

támogatás növekedés kihatásának rendezése érdekében a Dunaújvárosi 
Gazdasági Ellátó Szervezet intézmény költségvetését módosítja. A 
költségvetés 5. mellékletében az intézményfinanszírozás nő, a dologi kiadás nő 
65.133 E Ft összeggel. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az intézményre 

nem továbbhárítható változás miatt az önkormányzati költségvetés 9. melléklet 
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Intézményi tartalék terhére 7.249 E Ft-ot rendez, valamint az intézményt nem 
illető többletbevétel miatt 13.455 E Ft-ot az Intézményi tartalék javára számol el. 

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

hogy a soron következő 2022. évi költségvetési rendelet módosításánál az 1-7. 
pontban meghatározott átcsoportosítást vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

    a jegyző 
    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
      a gazdasági főosztály költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:   a soron következő 2022. évi költségvetési rendelet módosítás 
                   alkalmával 

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

hogy a Közgyűlés döntéséről az intézményeket tájékoztassa. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a jegyző 
  - a határozat végrehajtásában történő közreműködésében: 
    a gazdasági főosztály vezetője 

Határidő: 2022. évi költségvetési rendelet módosítás kihirdetését követő  
                10 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene 
szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mészáros László), távol lévő 1 fő 
(Szepesi Attila) – megalkotta Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  2022. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022.  önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 21/2022. önkormányzati rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – megalkotta az 
önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről 
szóló 13/2021. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2022. önkormányzati 
rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I-VI. 
havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna 
Gábor, Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

408/2022. (IX.15.) határozata 
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I-VI. havi pénzügyi terve 

teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 
elfogadja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésének I-VI. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés két dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek 
önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jog biztosításáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

409/2022. (IX. 15.) számú határozata 
két dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek önkormányzati tulajdonú 

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

polgármestert, hogy a bérlőkijelölési jogról megállapodást kössön a Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság képviselőjével az 537/4/A/4 helyrajzi számon 
nyilvántartott, természetben a Dunaújváros, Erdősor 41. 1. emelet 4. szám alatt 
található és a Dunaújvárosi Óvoda képviselőjével a 451/34/B/66 helyrajzi számon 
nyilvántartott, természetben a Dunaújváros, Római körút 34/b. 7. emelet 2. szám 
alatt található önkormányzati ingatlanokra határozott, 5 éves időtartamra. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat 1. számú mellékletét képező megállapodásokat 
aláírja és megküldje az érintett felek részére.  
 
Felelős:   a határozat végrehajtásáért: 

   polgármester 
 

Felelős:  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály vezetője 
 
Határidő: a megállapodás aláírására: 2022. október 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az előirányzat átcsoportosítására személyi 
juttatások pénzügyi fedezetének biztosításáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Mészáros 
László), tartózkodott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

410/2022. (IX.15.) határozata 
előirányzat átcsoportosítására személyi juttatások pénzügyi fedezetének 

biztosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy előre nem tervezhető személyi jellegű juttatások fedezetének biztosítására 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete 9. 
melléklet intézményi tartalék soráról 11.531.000- Ft, azaz Tizenegymillió-
ötszázharmincegyezer forint összeget, az  5. melléklet polgármesteri hivatal 
intézményfinanszírozás sorára átcsoportosít, ezzel egyidejűleg a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozását megemeli 
11.531.000.-Ft, azaz Tizenegymillió-ötszázharmincegyezer forinttal. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

Jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének soron következő 
módosításakor vegye figyelembe. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a jegyző 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a gazdasági főosztály vezetője 
 Határidő: 2022. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
         időpontja 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás c. 
projekt kapcsán elállás miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség forrásának 
biztosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
411/2022. (IX.15.) határozata 

a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás c. projekt kapcsán elállás miatt 
keletkezett visszafizetési kötelezettség forrásának biztosításáról 

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

hogy a 2022. évi költségvetési rendeletben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának Költségvetési és Pénzügyi Osztálya módosítást 
végezzen a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás projekt előirányzatai 
tekintetében az alábbiak szerint: 

 
Részletező kód Előirányzat Rovatról Rovatra Összeg Ft 

516605 7. melléklet / 22.4 
Dunaújvárosi Kézilabda 
Csarnok beruházás/3. dologi 
kiadások 

K3 
 

K84 1 252 041 000 
 

516605 7. melléklet / 22.4 
Dunaújvárosi Kézilabda 
Csarnok beruházás/6. 
beruházások 

K6 
 

K84 4 449 748 000 
 
 

 
Összesen:                                                       5 701 789 000 Ft 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

jegyzőt, hogy a határozati javaslat 1.) pontjában részletezett előirányzat 
módosítást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi 
költségvetési rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe.  

 
Felelős :   - a határozat végrehajtásáért: 

               a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

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

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

                   - a határozat közléséért: a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: - a költségvetési rendelet következő módosítása  

                        - a határozat közlésére: 2022.09.30.  
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros településkép védelméről szóló 
rendelet módosításának elkészíttetéséről című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

412/2022. (IX.15.) határozata 
Dunaújváros településkép védelméről szóló rendelet módosításának 

elkészíttetéséről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja azt a 

célt, hogy Dunaújváros településkép védelméről szóló rendeletében a 
napelemek, napkollektorok elhelyezésének előírásai módosuljanak. 

 
2.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert, hogy gondoskodjon Dunaújváros településkép védelméről szóló 
rendeletének az 1. pontban foglaltaknak megfelelő módosításának 
elkészíttetéséről. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a tervezés elindítására: 2022. október 1. 
  az előterjesztésre a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet szerinti 
                    egyeztetési eljárást követő közgyűlés 
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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 döntések 
meghozataláról című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

413/2022. (IX.15.) határozata 
Dunaújváros hatályos településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és 
helyi építési szabályzat) felülvizsgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés e) pontja 
előírásának megfelelően igazolja, hogy a település már beépítésre kijelölt területén 
belül nincs megfelelő terület  
a)  a logisztikát, nemzeti és nemzetközi kamionos forgalmat kiszolgáló rendeltetések 

elhelyezésére, ezért a nagyvenyimi út mentén a gyorsforgalmi úttól nyugatra, a 
Dunaújváros – Sárbogárd 6219 j. út mentén a 0126/22 hrsz-ú telek északi, úthoz 
közeli, kivettként nyilvántartott részén, jelenleg általános mezőgazdasági területen 
kereskedelmi, szolgáltató terület kijelöléséről dönt,  

 
b)  falusias lakóterület elhelyezésére, a Petőfi Sándor u. és temető közötti, a hatályos 

településrendezési eszközökben kertes mezőgazdasági övezetben található, de 
belterületi terület falusias lakóterületbe, a körforgalom és a Petőfi Sándor utca 
mentén, a meglévő telephelyekhez kapcsolódóan kereskedelmi, szolgáltató 
területbe sorolásáról dönt,  

 
c)  a közúti közlekedés résztvevőinek jobb kiszolgálására, ennek érdekében a 3680/3 

hrsz-ú telek útszabályozással nem érintett részén a töltőállomás bővítéseként, a 
hatályos településszerkezeti terv szerint közlekedési területen a töltőállomással 
azonos építési övezet kijelöléséről dönt. 

 
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 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Baracs településrendezési eszközei tervezetének 
egyeztetési anyagának véleményezéséről című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

414/2022. (IX.15.) határozata 
Baracs településrendezési eszközei tervezetének egyeztetési anyagának 

véleményezéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Baracs 

településrendezési eszközeinek egyeztetési anyagát elfogadja és az 
egyeztetési folyamatban továbbra is részt kíván venni. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert a határozat közlésére Baracs polgármesterével. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
            a polgármester 

  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    főépítészi és pályázati osztályvezető 

Határidő: 2022. szeptember 15. 



20 

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút 
fejlesztése Dunaújvárosban”projekt szerződésmódosításaival kapcsolatos döntések 
meghozataláról című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

415/2022. (IX.15.) határozata 

a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút fejlesztése 
Dunaújvárosban”projekt szerződésmódosításaival kapcsolatos döntések 

meghozataláról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.4.1-16-
DU1-2018-00001 „Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” projekt 
projektmenedzseri feladatainak ellátására Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel kötött 
megbízási szerződés 2.sz. módosítás hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, a 
szerződés megkötéséhez hozzájárul. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.4.1-16-

DU1-2018-00001 „Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” projekt 
közbeszerzési eljárások lebonyolítására Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel kötött 
megbízási szerződés 2.sz. módosítás hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, a 
szerződés megkötéséhez hozzájárul. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.4.1-16-

DU1-2018-00001 „Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” projekt 
kötelező nyilvánosság biztosítására Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel kötött 
megbízási szerződés 2.sz. módosítás hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, a 
szerződés megkötéséhez hozzájárul. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.4.1-16-

DU1-2018-00001 „Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” projekt 
műszaki ellenőri feladatok ellátására Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel kötött 
megbízási szerződés 1.sz. módosítás hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, a 
szerződés megkötéséhez hozzájárul. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat 1-4.pontjában. pontjában megnevezett 
megbízási 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. szeptember 23. 

    - a szerződés aláírására: 2022. szeptember 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a KEHOP-1.2.1.-18-2019-00254 Élhető éghajlatért - 
„Helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” című pályázathoz 
kapcsolódó az elkészült klímastratégia elfogadásáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros 
László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 
2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

416/2022. (IX.15.) határozata  
a KEHOP-1.2.1.-18-2019-00254 Élhető éghajlatért - „Helyi klímastratégia és 

szemléletformálás Dunaújvárosban” című pályázathoz kapcsolódó az elkészült 
klímastratégia elfogadásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Klímastratégiájának anyagát. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az 

elkészült és végleges stratégiát.  
 

Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 

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

 a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: - az elfogadott klímastratégia elektronikus benyújtásának határideje: 
                  2022.12.22. 

                        - a határozat közlésére: 2022.09.30 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a Dunaújváros területén kijárt zöldterület zúzottkő terítésének, járda 
felújításának, akadálymentes lejáró átalakításának munkálataira kötött vállalkozási 
szerződés módosítására című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

417/2022. (IX. 15.) határozata 
Dunaújváros területén kijárt zöldterület zúzottkő terítésének, járda felújításának, 
akadálymentes lejáró átalakításának munkálataira kötött vállalkozási szerződés 

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

Dunaújváros területén kijárt zöldterület zúzottkő terítésének, járda felújításának, 
akadálymentes lejáró átalakításának munkálataira kötött vállalkozási szerződés 
végösszege bruttó 28.540.828,- Ft összegre módosul.  

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

meghatározott Fáy A. u. 1–3. előtt aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal II. 
ütem műszaki tartalom módosulása miatt a bruttó vállalkozási díj 4.101.710,- Ft 
összegre változik, így a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2022. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 13. mellékletében a „2. 
Városüzemeltetési feladatok” cím „2.3 Aszfalt burkolatú járdák felújítása alcím” alatt 
szereplő sorának br. 3.034.389,- Ft összeggel történő csökkentése szükséges. 

 
3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

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

 
Felelős:- a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester 
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

          a városüzemeltetési osztály vezetője 
     Határidő: 2022. szeptember 23. 
 

4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 
az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás módosítását a 2022. évi költségvetés 
soron következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

                          a jegyző 
                  - a költségvetés módosításának előkészítésében való 

                          közreműködésért: 
  a gazdasági főosztály költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

                  - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                          a városüzemeltetési osztály vezetője 

Határidő: a 2022. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros területén kijárt zöldterületekre 
zúzottkő terítésének munkálatairól című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 
fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

418/2022. (IX.15.) határozata 
Dunaújváros területén kijárt zöldterületekre zúzottkő terítésének munkálatairól 
 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a Dunaújváros területén kijárt zöldterületekre zúzottkő terítésének munkáit 
(Balogh Á. u. 1. belső udvarban (Táncsics M. u. felől) kijárt zöldterületre 
zúzottkő burkolat kialakítása, Fáy A. u. mentén több helyen kijárt zöldterületekre 
zúzottkő burkolat kialakítása) bruttó 4.790.341,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel 
elkészítteti.  

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

meghatározott Balogh Á. u. 1. belső udvarban (Táncsics M. u. felől) kijárt 
zöldterületre zúzottkő burkolat kialakítása fedezetét bruttó 1.785.804,- Ft 
összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2022. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 9. mellékletében „24. 
Felhalmozási tartalékok” cím alatt szereplő „24.3. Képviselői körzetekre tartalék” 
szakfeladat soráról a 7. melléklet „2. Városüzemeltetés” cím alatt szereplő „3. 
dologi kiadások” sorára való átcsoportosítással biztosítja. 

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

meghatározott Fáy A. u. mentén több helyen kijárt zöldterületekre zúzottkő 
burkolat kialakítása fedezetét bruttó 3.004.537,- Ft összegben Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2022. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 13. mellékletében a 2. „Városüzemeltetési feladatok” 
2.3 „Aszfalt burkolatú járdák felújítása” soráról való átcsoportosítással biztosítja. 

 
4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

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

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 

   a polgármester 
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

               a városüzemeltetési osztály vezetője 
     Határidő:     2022. szeptember 23. 
 

5) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetés 
soron következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 
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Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
 a jegyző 

                    - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                      közreműködésért: 

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

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



25 

 

Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés az Innopark Nkft. támogatási szerződése módosításáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, ezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mészáros László), tartózkodott 1 fő 
(Gombos István), távol lévő 2 fő (Pintér Tamás, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

419/2022. (IX.15.) határozata 

 az Innopark Nkft.  támogatási szerződése módosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 511/2021. (V.26.) 
határozata szerint megkötött és 355/2022. (VI.30.) határozata szerint módosított 
támogatási szerződést jelen határozat melléklete szerint módosítja. 

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

meghatározott támogatási szerződés fedezetére 1.900.000,- Ft/hó, azaz egymillió-
kilencszázezer forint/hó összeget biztosít 2022. október 1-től kezdődően (630.000,- 
Ft/hó-val többet az 1. módosításban foglaltakkal szemben, mindösszesen ez évben 
1.890.000,- Ft) melynek forrását a 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklete 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 
1.890.000,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázkilencvenezer 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. szeptember 30. 
         - a szerződésmódosítás aláírására: 2022. szeptember 30. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság alapító okiratának módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 
fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő 
(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mészáros Attila), távol lévő 2 fő (Pintér Tamás, Szepesi 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

420/2022. (IX. 15.) határozata 
a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító 

okiratának módosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tulajdonosi 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság a 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII. emelet 803. számú 
irodahelyiséget székhely céljára, a 2400 Dunaújváros, Siklói út 372/17 hrsz. alatt 
található ingatlant telephely céljára határozatlan időre használja, és az a 
cégnyilvántartásban bejegyzésre kerüljön. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzat 

gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §  (2) 
bekezdés 1. pontja alapján a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapító okiratának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
„1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye 

  
1.1.  A társaság cégneve: Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
 A társaság rövidített neve: DSzSz Kft. 
 
1.2.  A társaság székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII. 803., mely egyúttal a 

központi ügyintézés helye 
 
1.3.  A társaság telephelye: 2400 Dunaújváros, Siklói út 372/17 hrsz.” 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza 

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

alapító okirat aláírására, továbbá a székhely- és telephely használati nyilatkozat 

aláírására az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. 
 

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:                              
               a polgármester 
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                   az aljegyző 
Határidő: - a határozat közlésére: 2022. szeptember 22. 

                          - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított  
                            30 napon belül 



27 

 

Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társasággal haszonkölcsön szerződés megkötéséről című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mészáros 
László), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Pintér Tamás, Szepesi 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

421/2022. (IX.15.) határozata 
a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 

haszonkölcsön szerződés megkötéséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzat 
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelet 12. 

§ (3) bekezdése alapján haszonkölcsön szerződés alapján a Dunaújvárosi 

Szennyvíztisztító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság használatába adja a 
polgármesteri hivatal Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatt található 803. és 
804. számú irodahelyiségeit. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja, hogy 

a 728/2015.(XII.17.) határozata alapján az 1. pontban rögzített irodahelyiségek 
bérleti díja (a szerződés aláírásnak évében)  21.750,- Ft/m²/év, tehát 913.500,- 
Ft/év összeg lenne. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a bérleti 
díjat megállapítandó határozata szerinti összegű támogatást nyújt a Dunaújvárosi 
Szennyvíztisztító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak a regionális 
bérleti díj mértékére, mely támogatást zárszámadásában és illetékes szervei 
útján közzétesz a haszonkölcsön fennállásáig minden évben. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert a határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződés 
aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

  a polgármester 
- a  határozatban való közreműködésért:  

  az aljegyző 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Cserna Gábor, 
Lőrinczi Konrád, Mészáros László), távol lévő 2 fő (Pintér Tamás, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
422/2022. (IX. 15.) határozata 

a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról 

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 

Szennyvíztisztító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága 
ügyrendjét megismerte, és azt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 3:122. § (3) bekezdésére figyelemmel jóváhagyja. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat közléséért:  
      a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                az aljegyző 
Határidő: a határozat közlésére: 2022. szeptember 30. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Volánbusz Zrt. 2021. évi összevont jelentésének 
megismeréséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Pintér Tamás, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

423/2022. (IX.15.) határozata 
a Volánbusz Zrt. 2021. évi összevont jelentésének megismeréséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi a 
Volánbusz Zrt. 2021. évi összevont jelentését a határozat melléklete szerint, egyben 
utasítja a polgármestert az önkormányzati honlapon történő lépések és a 
Közlekedéstudományi Intézet részére történő megküldéshez szükséges lépések 
megtételére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért:  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  

Határidő: a határozat közlésére: 2022. szeptember 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Volánbusz Zrt. 2021. évi összevont jelentésének 
megismeréséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

424/2022. (IX.15.) határozata 
a Volánbusz Zrt. 2021. évi összevont jelentésének megismeréséről 

              
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja, 

hogy a Volánbusz Zrt. által végzett, a helyi menetrend szerint közlekedő 
személyszállítási közszolgáltatással összefüggésben a feladatra a 2022. évi 
önkormányzati költségvetés a Volánbusz Zrt. veszteségkiegyenlítés során 
500.000 e Ft-ot biztosított. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az autóbusszal 
végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 2022. évi 
veszteségtérítésére a 4/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete 14. 
Vagyongazdálkodási feladatok 14.1 Csillagdomb út, közműhálózat, telkek 
kialakítása sorról az 1. pontban jelzett előirányzaton felül további bruttó 
30.000.000,- Ft-ot a 7. melléklet 16. Helyi közösségi közlekedés 5. egyéb 
kiadások sorra történő átcsoportosítás útján biztosítja. 

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

hogy a 2022. évi költségvetési rendelet következő módosításakor a 3. pontban 
jelölt 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 
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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 
módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

425/2022. (IX.15.) határozata 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 
megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás módosításáról 

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 
egyetért Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 
válaszával a VOLÁNBUSZ Zrt. kiegészítő tájékoztatására a „Dunaújváros 
Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend 
szerinti, helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő 
ellátására” tárgyában, a határozat 1. melléklete szerint, és kijelenti, hogy a 
pályázati kiírást ezt meghaladóan nem kívánja értelmezni, módosítani. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között, 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 851/2021. (IX.16.) határozata 
alapján Közszolgáltatási Szerződés jött létre Dunaújváros Megyei Jogú Város 
autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítás tárgyában. A 
szerződés 2022. év január hó 1. napjától 2022. év december hó 31. napjáig 
hatályos.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megbízza a 

jelenlegi szolgáltató VOLÁNBUSZ Zrt.-t egy olyan menetrendi koncepció 
elkészítésével, mely tartalmazza és figyelembe veszi a helyi és helyközi 
közösségi közlekedés integrációját Dunaújváros Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén, a rendelkezésre álló kapacitások optimális 
kihasználására törekszik a költségek csökkentése érdekében 2022. október 30-i 
teljesítési határidővel, a 2. pontban hivatkozott szerződés kiegészítésével, vagy 
a nélkül, jelen határozat alapján. 

 
4.  Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert a 3. pontban meghatározott, a VOLÁNBUSZ Zrt. által előkészített 
szerződésmódosítás aláírására.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                       a polgármester   

                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője       

Határidő: - a szerződésmódosítás aláírására : a közlést követő 8 napon belül 
                        - a határozat közlésére : 8 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. 2018. és 
2019. évi önkormányzati támogatás elszámolás elfogadásáról - Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 333/2022. (VI.16.) határozat végrehajtása 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
426/2022. (IX.15.) határozata  

a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. 2018. és 2019. évi önkormányzati 
támogatás elszámolás elfogadásáról - Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése 333/2022. (VI.16.) határozat végrehajtása 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a DSE 

Röplabda Akadémia 2018. évi és 2019. évi önkormányzati támogatás javítottan 
benyújtott elszámolását a határozat 1. és 2. számú mellékletei szerint. 

  
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatályon kívül 

helyezi Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Polgármestere 417/2019. (V.10.) és 445/2020. (V.20.) PM. 
határozatát, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                megküldést követő 8 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a 2400 Dunaújváros, Jókai M. u. 19. szám alatti 

ingatlanra, a Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvánnyal megkötött bérleti 
szerződés módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

427/2022. (XI.15.)  határozata  
a 2400 Dunaújváros, Jókai M. u. 19. szám alatti ingatlanra, 

a Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvánnyal megkötött bérleti szerződés 
módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte a 

Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a 2400 
Dunaújváros Jókai M. u. 19. szám alatt található, 1189/1/A/1 hrsz.-ú, iskola 
megnevezésű ingatlanra kötött bérleti szerződés módosítására vonatkozó 
kérelmét, és úgy határoz, hogy a bérleti szerződés 11.1. pontját az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
11.1. Bérlő tudomásul veszi, hogy az 1189/1/A/1 és az 1189/1/A/2 hrsz.-ú 
ingatlanok víz, áram költségeinek elkülönített mérése nem megoldott, így bérlő 
2023. augusztus 31-ig a közüzemi díjak 60%-át, 2023. szeptember 1-jétől a 80%-
át köteles megfizetni bérbeadó részére. A bérlemény gázfogyasztásának az 
1189/1/A/2 hrsz.-ú épületrésztől elkülönített mérése megoldott (gázóraszám: 
39N030044961000R), ezért bérlő 2022. szeptember 1-től a gázfogyasztás teljes 
díját köteles megfizetni bérbeadó részére. Bérbeadó a havonta utólag 
megállapított közüzemi díjakat jogosult továbbszámlázni bérlőnek, a 
költségmegosztás és a fogyasztás alapjául szolgáló számla másolatának 
csatolásával. 

  
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza 

polgármestert jelen határozat 1. számú mellékletét képező bérleti szerződés 
módosítás aláírására és jelen határozat közlésére. 

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

         - a bérleti szerződés 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 Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum területén lévő 
önkormányzati tulajdonú ingóságokkal kapcsolatos döntés meghozataláról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Szabó 
Zsolt, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
428/2022. (IX.15.) határozata 

a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum területén lévő önkormányzati 
tulajdonú ingóságokkal kapcsolatos döntés meghozataláról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése átruházza a határozat 

melléklete szerinti, Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum területén lévő 
önkormányzati tulajdonú ingóságok tulajdonjogát a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát 
Technikum részére ingyenesen, könyv szerinti nulla értékben az általa (DUE Bánki 
Donát Technikum) előkészített, jelen határozat mellékletét képező szerződés alapján. 

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

Önkormányzata Közgyűlése 893/2021.(X.21.) határozata szerint a Dunaújvárosi 
Egyetem használatában álló 1. pontban meghatározott ingóságokat a Dunaújvárosi 
Egyetem Bánki Donát Technikum részére használatba átadja, tekintettel a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 14.§ (3a) bekezdésének rendelkezésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
         a Dunaújvárosi Egyetem vezetője 
         a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum vezetője 
Határidő:  2022. október 31. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert a határozat közlésére, valamint az 1. pontban jelölt, jelen határozat 
mellékletét képező szerződés aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2022. szeptember 30.  

         - a szerződés aláírására: 2022. október 31. 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kéri az 1. pont szerinti 

ingóságokra vonatkozó nyilvántartás változása átvezetését, könyveiből való kivezetését. 
 

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

      a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  2022. november 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az időskorúak támogatása időpontjának 
meghatározásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

429/2022. (IX. 15.) határozata 

az időskorúak támogatása időpontjának meghatározásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy Karácsony ünnepe alkalmából 2022. december hónapban az időskorúak 
számára a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 26/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 4. alcímében meghatározott 
feltételekkel egyszeri pénzbeli támogatást biztosít, amelynek fedezete 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 
szerint a 7. melléklet 10.4. ellátottak pénzbeli juttatásai soron biztosított. 

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

a hatályos szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 24. § (5) bekezdésében 
meghatározott kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak 2023. január 
2. napjától 2023. február 1. napjáig terjed. 

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

hogy az időskorúak támogatásának kifizetéséről a hatályos szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet és jelen határozat 1. és 2. pontja alapján gondoskodjon. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a jegyző 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a Gazdasági Főosztály főosztályvezetője 
                           a Humán Szolgáltatási Főosztály főosztályvezetője 
 Határidő:  a határozat végrehajtására: 2023. február 28. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához való csatlakozásról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

430/2022. (IX. 15.) határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi 
fordulójához való csatlakozásról 

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kijelenti, hogy 
csatlakozni kíván a Kulturális és Innovációs Minisztérium által kiírt Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi 
fordulójához. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi 
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit, és kötelezettséget vállal arra, 
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során az abban leírtaknak 
megfelelően jár el.  

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja és megküldje az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő részére.  

 

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

Határidő: 2022. szeptember 30. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 
foglaltak alapján a határozat 1-2. melléklete szerinti tartalommal kiírja a 2023. 
évre az „A” és „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatokat. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2022. október 3. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvánnyal kötött 
közművelődési együttműködési megállapodás felülvizsgálatára, új megállapodás 
megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

431/2022. (IX.15.) határozata  
a Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvánnyal kötött közművelődési 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatára, új megállapodás 
megkötéséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felülvizsgálta a 
Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvánnyal 2000. március 24-én kötött Közművelődési 
együttműködési megállapodást és a felülvizsgálat eredményeként a jelen határozat 
mellékletét képező Együttműködési megállapodást köti meg, egyúttal felhatalmazza 
a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester  
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási főosztály vezetője   

Határidő: 2022. szeptember 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 2022. évi 
támogatásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

432/2022. (IX.15.) határozata  
a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 2022. évi támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 

Labdarúgó Szövetség (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) részére 2.500.000 
Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a 
szövetség 2022. évi további eredményes és zavartalan működési költségeihez 
való hozzájárulás céljából a határozat melléklete szerinti támogatási 
szerződésben meghatározott feltételekkel. 

  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a támogatás 

fedezetét a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet 8. 
melléklet 12.1. Közfoglalkoztatás támogatási keret soráról a 8. melléklet 13. 
Sport célok és feladatok cím új sorára való átcsoportosítással biztosítja. 

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

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

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

      a jegyző 
    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
      a gazdasági főosztály vezetője 

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

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján a Dunaújvárosi Labdarúgó 
Szövetséggel a támogatási szerződést kösse meg azt követően, hogy az 
európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. 
rendelet alapján a Miniszterelnökség által működtetett Támogatásokat Vizsgáló 
Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a 
szerződésben nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, 
valamint intézkedjen a szerződés kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről 
és a pénzügyi teljesítésről.   
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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. szeptember 30. 
                        - a szerződés nyilvántartásba vételére és a szerződés aláírására:  
                          a Miniszterelnökség által működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda 
 előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 
                          30 nap 

       - a pénzügyi teljesítésre: a szerződés aláírását követő 15 nap.  
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

433/2022. (IX.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata alaptevékenységének 
kormányzati funkciók szerinti besorolásáról 

 

1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati 
funkciók szerinti besorolásáról szóló 8/2019. (I.17.) határozatát 2022. október 1. 
napjától hatályon kívül helyezi. 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. október 1. 
napjától a határozat melléklete szerint határozza meg Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 
besorolását. 

 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 
Igazgatóságához az 1. pontban hozott döntésről a jelen határozat, valamint a 
jelen határozat mellékletét képező Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata kormányzati funkció rendjének megküldésével a törzskönyvi 
nyilvántartáson történő átvezetés céljából. 

 
        Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a jegyző 

                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a Humán Szolgáltatási Főosztály főosztályvezetője 

        Határidő: 2022. szeptember 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Zalagast Kft.-vel kötött – közétkeztetési feladatok 
ellátására vonatkozó – vállalkozási szerződés 3. számú módosításáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

434/2022. (IX.15.) határozata  
a Zalagast Kft.-vel kötött – közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó – 

vállalkozási szerződés 3. számú módosításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 

elfogadja a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződésben foglaltak 
szerint a Zalagast Kft, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, mint Megrendelő1, a Dunaújvárosi Óvoda, mint Megrendelő2, 
az Egyesített Szociális Intézmények és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai, mint Megrendelő3 és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ között a 
2013. március 12-én a közétkeztetési feladatokra megkötött – azóta többször 
módosított – vállalkozási szerződést.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert a jelen határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés 3. sz. 
módosításának aláírására. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:: 
            a humán szolgáltatási főosztály vezetője            
Határidő: 2022. szeptember 30. 



42 

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a közétkeztetési szolgáltatói áremelés 
elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

435/2022. (IX. 15.) határozata 
közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a köznevelési 

intézményekben (óvoda, általános iskola és középiskola), valamint az 
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézményben a 2022. november 1-jétől alkalmazandó szolgáltatási díjat 
(nyersanyagköltség és rezsiköltséget) az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Intézmény nyersanyagköltség 
Ft/nap/adag 

Rezsi 
Ft/nap/adag 

Vállalkozói díj 
Ft/nap/adag 

Óvoda 
- tízórai 
- ebéd 
- uzsonna 

590 + áfa 
117 + áfa 
355 + áfa 
118  + áfa 

604 + áfa 
121 + áfa 
362 + áfa 
121 + áfa 

1194 + ÁFA 
238 + áfa 
717 + áfa 
239 + áfa 

Általános iskolai 
napközi otthon 
- tízórai 
- ebéd 
- uzsonna 

733 + áfa 
 

118+ áfa 
498 + áfa 
117 + áfa 

597 + áfa 
 

136 + áfa 
325 + áfa 
136 + áfa 

1330 + áfa 
 

254 +áfa 
823 +áfa 
253 +áfa 

Általános iskolai ebéd 498 + áfa 325 + áfa 823 +áfa 

Középiskolai 
kollégium 

- reggeli 
- ebéd 
- vacsora 

1221 + áfa 
280 + áfa 
529 + áfa 
412 + áfa 

 

1047 + áfa 
291 + áfa 
394+ áfa 
362 + áfa 

2268 +áfa 
571 +áfa 
923 +áfa 
774 +áfa 

Középiskolai ebéd 529 + áfa 394 + áfa 923 + áfa 

ESZI 955 + áfa 458 + áfa 1413 +áfa 

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

hogy az 1.) pontban foglalt döntést az önkormányzat 2022. évi költségvetési 
rendeletének soron következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

  a polgármester 
 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
   a humán szolgáltatási főosztály intézményigazgatási osztálya 
 - a költségvetés módosításáért: 

  a jegyző 
 - a költségvetés módosításának előkészítésében való 

  közreműködésért: 
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   a gazdasági főosztály költségvetési és pénzügyi osztálya 
  a humán szolgáltatási főosztály intézményigazgatási osztálya 

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

polgármestert, hogy a  Dunaújvárosi Óvoda, a Dunaújvárosi Gazdasági 
Ellátó Szervezet, illetve az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai intézmények vezetőit tájékoztassa a közgyűlés 
határozatáról. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester 

        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a humán szolgáltatási főosztály intézményigazgatási osztálya 

Határidő: 2022. szeptember 15. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Lőrinczi 
Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi 
Attila) – megalkotta a köznevelési intézményekben biztosított intézményi 
gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 12/5021. önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 23/2022. önkormányzati rendeletet. 

 


