
1 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. 
szeptember 22-ei 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 7. 
napirendi pont levételéről 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 

441/2022. (IX.22.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés meghívója szerinti 7. napirendi pont levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. szeptember 
22-ei rendkívüli nyílt ülésének meghívója szerinti 7. napirendi pontját, mely „Javaslat 
az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 365/9 hrsz.-ú ingatlanon található 
radari atlétikai csarnok üzemeltetésbe adására a Angels Női Jégkorong részére” 
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 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 

442/2022. (IX.22.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. szeptember 
22-ei rendkívüli nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat felterjesztés Magyarország Kormányához történő megküldésére az ISD 

Dunaferr Zrt. (Dunai Vasmű) megsegítése érdekében 
 

2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 
közbeszerzési tervének 1. számú módosítására 

 
3. Javaslat „Közétkeztetés biztosítása Dunaújvárosban” tárgyú közbeszerzési 

eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására 
 

4. Javaslat a „Dunaújváros villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására 

 
5. Javaslat a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-000001 „Gazdaságfejlesztés ösztönzését 

szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban” projekt tervezési szerződésével 
kapcsolatos kétoldalú megállapodás aláírására 

 
6. Javaslat vállalkozási szerződés és megbízási szerződés megkötésére a Vasmű 

u. 41. Irodaház Kft.-vel 
 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 864/2021. 

(X.7.) határozatának módosítására 
 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kisapostag Község 

Önkormányzata között létrejött adómegosztási és közigazgatási határmódosítási 
megállapodás alapján történő átadott pénzeszköz fedezetének biztosítására 
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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 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 

443/2022. (IX.22.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. szeptember 
22-ei 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 a felterjesztés Magyarország Kormányához történő 
megküldéséről az ISD Dunaferr Zrt. (Dunai Vasmű) megsegítése érdekében 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 Közgyűlésének 

444/2022. (IX.22.) határozata 

felterjesztés Magyarország Kormányához történő megküldéséről az ISD 
Dunaferr Zrt. (Dunai Vasmű) megsegítése érdekében 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri 

Magyarország Kormányát, hogy szükség esetén biztosítsa az ISD Dunaferr Zrt. 
(Dunai Vasmű) munkavállalóinak teljes munkabérét 2022. december 31-éig. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri 

Magyarország Kormányát, hogy adjon kormánygaranciát az ISD Dunaferr Zrt. 
termeléshez elengedhetetlen szállítói tartozásaira. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri 

Magyarország Kormányát, hogy nyújtson támogatást az ISD Dunaferr Zrt. 
részére a többszörösére növekedett az energiárak megfizetésére. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a jelen határozatot Magyarország Kormánya részére küldje 
meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért: 
      az aljegyző 

Határidő: 2022. 09. 22. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2022. évi közbeszerzési tervének 1. számú 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, Szepesi Attila, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

445/2022. (IX.22.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési 

tervének 1. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évre vonatkozó 
közbeszerzési tervének 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évre vonatkozó 
közbeszerzési tervének 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési tervének a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(Kbt.) 43. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, valamint az elektronikus 
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 
7.§ (5) bekezdése szerinti közzétételét. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  jegyző 
Határidő: - a közzétételre: 2022. október 07. 
                - a közzététel időtartama a 2023. évre vonatkozó közbeszerzési terv 
                  honlapon történő közzétételének időpontjáig tart. 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
Név szerinti szavazás lesz majd a határozati javaslat elfogadásáról. A 
bíráló bizottságnak a véleményét figyelembe véve fogjuk a szavazást 
elrendelni. 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése 
szerint testületi döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell 
alkalmazni. Az SZMSZ 32. § (2) bekezdése szerint a név szerinti szavazás 
során az ülést vezető felolvassa a képviselők nevét, és a jelenlévő 
képviselők a nevük felolvasásakor felállva igennel vagy nemmel 
szavaznak, vagy tartózkodnak a szavazástól. A szavazás eredményét a 
jegyző írásban felvezeti a névsorra a képviselő neve mellett. 
 
Kérem tisztelt képviselő-társaimat, hogy a nevük felolvasása után tehát 
álljanak fel, és hangosan mondják be a szavazatukat. 

 
Barta Endre - igen 
Cserna Gábor - igen 
Gombos István - igen 
Lőrinczi Konrád - igen 
Mészáros László - igen 
Mezei Zsolt - igen 
Motyovszki Mátyás - igen 
Orosz Csaba - igen 
Raduka Zsuzsanna - igen 
Szabó Zsolt - igen 
Szántó Péter - igen 
Szepesi Attila - igen 
Dr. Székely Károly - igen 
Tóth Kálmán - igen 
És az én szavazatom - igen 

 
 
A név szerinti szavazást követően Pintér Tamás polgármester megállapította, hogy a 
közgyűlés a „Közétkeztetés biztosítása Dunaújvárosban” tárgyú közbeszerzési 
eljárás dokumentumainak elfogadásáról, az eljárás megindításáról című határozati 
javaslatot 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

446/2022. (IX.22.) határozata 
„Közétkeztetés biztosítása Dunaújvárosban" tárgyú közbeszerzési eljárás 

dokumentumainak elfogadásáról, az eljárás megindításáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a "Közétkeztetés 
biztosítása Dunaújvárosban" tárgyú közbeszerzési eljárásra a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdése b) 
pontja szerinti nyílt (hirdetménnyel induló) közbeszerzési eljárás lefolytatását 
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határozza el, a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívásban 
foglalt tartalommal. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elhatározza, hogy 

1. pontban szereplő kötelezettségvállalás 2023.-2025. évben megvalósuló 
szolgáltatás megrendelés fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2023.-2025. évi költségvetésében figyelembe veszi, és jelen 
határozattal kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez 
szükséges fedezetet biztosítja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

a jegyző 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

a gazdasági főosztály, főosztályvezető 
Határidő: a mindenkori költségvetés tervezése 
 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon az elektronikus közbeszerzési rendszer 
használatával az eljárás megindításáról. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

az aljegyző 
Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2022. október 7. 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
Név szerinti szavazást fogok elrendelni határozati javaslat elfogadásáról. 
Amit az előző napirend esetében is most is név szerinti szavazással kell 
döntenünk.  
 
Kérem a tisztelt képviselő-társaimat, hogy a nevük fölolvasása után tehát 
álljanak föl, és hangosan mondják be a szavazatukat.   
 
Barta Endre - igen 
Cserna Gábor - igen 
Gombos István - igen 
Lőrinczi Konrád - igen 
Mészáros László - igen 
Mezei Zsolt - igen 
Motyovszki Mátyás - igen 
Orosz Csaba - igen 
Raduka Zsuzsanna - igen 
Szabó Zsolt - igen 
Szántó Péter - igen 
Szepesi Attila - igen 
Dr. Székely Károly - igen 
Tóth Kálmán - igen 
És az én szavazatom - igen 

 
A név szerinti szavazást követően Pintér Tamás polgármester megállapította, hogy a 
közgyűlés a „Dunaújváros villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
dokumentumainak elfogadásáról, az eljárás megindításáról című határozati javaslatot 
15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

447/2022. (IX.22.) határozata 
a „Dunaújváros villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 

dokumentumainak elfogadásáról, az eljárás megindításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Dunaújváros 
villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárás lefolytatását határozza el, a jelen határozat mellékletét képező 
ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elhatározza, hogy 

1. pontban szereplő kötelezettségvállalás 2023. évben megvalósuló 
árubeszerzés fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. 
évi költségvetésében figyelembe veszi, és jelen határozattal kötelezettséget 
vállal arra, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges fedezetet biztosítja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

a jegyző 
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    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
a gazdasági főosztály, főosztályvezető 

Határidő: a mindenkori költségvetés tervezése 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon az elektronikus közbeszerzési rendszer 
használatával az eljárás megindításáról. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

az aljegyző 
Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2022. október 7. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-000001 
„Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban” 
projekt tervezési szerződésével kapcsolatos kétoldalú megállapodás aláírásáról 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 Közgyűlésének 

448/2022. (IX.22.) határozata 

a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-000001 „Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban” projekt tervezési szerződésével 

kapcsolatos kétoldalú megállapodás aláírásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.1.5-15-
DU1-2016-000001 „Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban” projekt megvalósításához a 
”Közlekedés” Tervező Iroda Kft-vel kötött tervezési szerződéssel kapcsolatos 
kétoldalú megállapodás hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, annak 
megkötéséhez hozzájárul. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat 1.pontjában megnevezett kétoldalú 
megállapodást 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 30. 

    - a szerződés aláírására: 2022. október 7. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a vállalkozási szerződés és megbízási szerződés 
megkötésére a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel 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 

449/2022. (IX.22.)  határozata  
vállalkozási szerződés és megbízási szerződés megkötésére  

a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel  
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 

a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel vállalkozási szerződést köt 
Közlekedésbiztonsági programok megtartásához szükséges alábbi tárgyi 

eszközök beszerzésére. A vállalkozói díj bruttó 1.375.350+áfa, azaz bruttó 

1.746.695,- Ft. 
 

Eszköz megnevezése Darabszám  nettó érték bruttó érték 

Ben Q MH560 Full HD 
projektor 

1 db 205.496.- Ft 260.980.- Ft 

LION Alcometer 500 
alkoholszonda 

5 db 863.579.- Ft  
(5 db értéke) 

1.096.745.- Ft 

LG70UP760703LB Smart LED 
tv 

1 db 214.315.- Ft 272.180.- Ft 

FUNSREEN Motor 
vetítővászon 212x305 cm 

1 db  91.968.- Ft 116.790.- Ft 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja 

megbízási szerződés megkötését a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel, mely alapján 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. folyamatos működéséhez szükséges irányítási dokumentumok 
felülvizsgálatát. A megbízás díja 1.375.350+áfa, azaz bruttó 1.746.695,- Ft. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja, hogy 

jelen határozat 1. pontjában hivatkozott 1.746.695,- Ft vállalkozói díj megfizetése 
pénzmozgás nélkül, kompenzáció útján kerüljön rendezésre jelen határozat 2. 
pontjában hivatkozott 1.746.695,- Ft megbízási díjjal szemben. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozat 2. 

pontjában hivatkozott szolgáltatás áfája megfizetésére, 371.345,- Ft összegben 
forrást biztosít a 4/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete 14. 
Vagyongazdálkodási feladatok 14.1 Csillagdomb út, közműhálózat, telkek 
kialakítása sorról a 7. melléklet 14. Dologi kiadások sorra történő átcsoportosítás 
útján. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza 

polgármestert jelen határozat 1. és 2. számú mellékleteit képező vállalkozási 
szerződés és megbízási  szerződés aláírására, valamint jelen határozat 
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közlésére. 
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                          a polgármester 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          a Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője 
                    a Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály 
                            osztályvezetője 

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

        - a vállalkozási és megbízási szerződések aláírására: a határozat 
          érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 

 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt 

jelen határozat 1. pontjában meghatározott tárgyi eszközök analitikus 
nyilvántartásba vételéhez szükséges intézkedések megtételére. 

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

hogy a  kötelezettségvállalást a 4. pontban foglaltaknak megfelelően a 2022. évi 
költségvetési rendelet következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                         a jegyző 
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         a Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője 
                       - 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 Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 

Határidő: - vállalkozási és megbízási szerződések aláírását követő 8 napon belül 
               - a 2022. évi önkormányzati költségvetés módosításának időpontja 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 864/2021. (X.7.) határozatának 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, Szepesi Attila, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

450/2022. (IX.22.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

864/2021. (X.7.) határozatának módosításáról 
 

1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2400 

Dunaújváros, belterület, 2637/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan („Temetői 
szolgáltatóház”) használatával járó költségek megosztásáról szóló, 864/2021. 
(X.7.) közgyűlési határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
"Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 

a 2400 Dunaújváros, belterület, 2637/2 hrsz. alatt felvett, 192 m² területű „kivett 

bolt” megnevezésű ingatlan vonatkozásában a közüzemi szolgáltatókkal 
szerződést köt, fogyasztóként bejelentkezik és a közös használat miatt jelentkező 
és használatba vett épületrészre vonatkozó közüzemi díjakat az épület földszintje 
területének használata arányában akként, hogy az áram- és vízdíj  39/122 
részét a tulajdonostárs Bánkuti Gábor felé, 11/122 részét a szintén tulajdonostárs 
Bordás Gabriella felé, 36/122 részét pedig a bérlő "BOROSTYÁN Tóth" Kft. felé 
számlázza tovább, a gázenergia szolgáltatás díjának továbbszámlázása  - 
Bánkuti Gábor és Bordás Gabriella tulajdonostársak kérelmének megfelelően 
- 2022. 09. 01. naptól úgy valósuljon meg, hogy a rezsiköltségek 36/122 
része a bérlő "BOROSTYÁN Tóth" Kft. felé kerül továbbszámlázásra." 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a határozat jelen 

módosítással nem érintett pontjait változatlanul fenntartja. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert jelen határozat közlésére. 
 

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

Határidő: a határozat közlésére: 2022. október 06. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és Kisapostag Község Önkormányzata között létrejött adómegosztási és 
közigazgatási határmódosítási megállapodás alapján történő átadott pénzeszköz 
fedezetének biztosításáról 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 
451/2022. (IX.22.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kisapostag Község 
Önkormányzata között létrejött adómegosztási és közigazgatási 

határmódosítási megállapodás alapján történő átadott pénzeszköz fedezetének 
biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kisapostag Község 
Önkormányzata között létrejött adómegosztási és közigazgatási 
határmódosítási megállapodás alapján a pénzeszköz átadásának 
kötelezettségét egyéb működési célú támogatásként teljesíti. 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozat 
1. pontjában hivatkozott kötelezettségre 2022. évben 26.633.000.- Ft összeg 
erejéig forrást biztosít az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete 
7. melléklet 14. Dologi kiadás sorról a 8. melléklet 18. Helyi közügyek igazgatási 
és egyéb kiadásai cím, 5. Egyéb kiadások sorra történő átcsoportosítás útján. 

 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy az 1. pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltak szerint 
a 2022. évi önkormányzati költségvetés módosításakor vegye figyelembe. 

 

Felelős: - a 2022. évi költségvetés módosításáért:   
                 a jegyző 
               - a 2022. évi költségvetés módosításában való közreműködésért:   
                 a gazdasági főosztályvezető 
Határidő: a soron következő 2022. évi költségvetés módosítás időpontja. 

 
 


