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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. október 
20-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Miskolci Zsidó Hitközséggel 
haszonkölcsön-szerződés megkötésére” című előterjesztés sürgősségi indítványként 
történő tárgyalásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Lőrinczi Konrád, Orosz 
Csaba) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

452/2022. (X.20.) határozata 
a „Javaslat a Miskolci Zsidó Hitközséggel haszonkölcsön-szerződés 
megkötésére” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 

tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. október 20-ai 
nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a Miskolci Zsidó Hitközséggel 
haszonkölcsön-szerződés megkötésére” 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 „Javaslat Dunaújváros területén fák ültetési, 
valamint füvesítési munkálataira” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 
tárgyalásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Lőrinczi Konrád, Orosz Csaba) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

453/2022. (X.20.) határozata 
a „Javaslat Dunaújváros területén fák ültetési, valamint füvesítési 
munkálataira” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 

tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. október 20-ai 
nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros területén fák ültetési, 
valamint füvesítési munkálataira” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 30. 
napirendjeként felvette. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos 
István, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Lőrinczi Konrád, Orosz Csaba) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

454/2022. (X.20.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. október 20-ai 
nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó rendes ülése óta 

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

építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
 
4.  Javaslat Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlésének Partnerségi 

Egyeztetési Szabályairól szóló önkormányzati rendeletének újraalkotására 
 
5.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a 
lebonyolításáért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről szóló 9/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelete módosítására 

 
6.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) 
önkormányzati rendeletének módosítására 

 
7.  Javaslat energiatakarékossági intézkedések meghozatalára 
 
8.  Javaslat DMJV Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében lévő 

elektromos autótöltők fizetőssé tételére 
 
9.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 2. sz. módosítás – 2022. április – 
december hónap – megkötésére 

 
10.  Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzattal megkötendő Együttműködési 

Megállapodás tervezetéről 
 

11.  Javaslat környezeti vizsgálat készítésével kapcsolatos döntés meghozatalára 
Dunaújváros településrendezési eszközei felülvizsgálatával kapcsolatban 
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12.  Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan meghirdetett pályázati kiírás 
értékelésére 

 
13.  Javaslat a dunaújvárosi 730/424 helyrajzi számú ingatlanon található 

önkormányzati tulajdonú faház hasznosítására 
 

14.  Javaslat az önkormányzat hivatalos internetes honlapja (dunaujvaros.hu) 
vállalkozási szerződésének meghosszabbítására – Qualityweb Kft. 

 
15.  Javaslat bérleti szerződés megkötésére a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 

Zrt.-vel 
 
16.  Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodás 

jóváhagyására 
 
17.  Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a dunaújvárosi térfigyelő 

rendszer működtetésére kötendő megállapodás jóváhagyására 
 
18.  Javaslat a Modern Művészetért Közalapítvánnyal megkötött támogatási 

szerződés 1. számú módosítására 
 
19.  Javaslat a Petőfi Irodalmi Múzeummal együttműködési megállapodás 

megkötésére 
 
20.  Javaslat az Intercisa Múzeum alapító okiratának módosítására  
 
21.  Javaslat a József Attila Könyvtár alapító okiratának módosítására 
 
22.  Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza alapító okiratának 

módosítására 
 
23.  Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött fenntartói 

megállapodás módosítására 
 
24. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat 

költségvetési előirányzatának módosítására 
 
25.  Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvoda 

költségvetési előirányzatának módosítására 
 

26.  Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában fejlesztőpedagógus álláshely 
engedélyezésére 

 
27.  Javaslat a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról 

szóló 439/2017. (VI.15.) határozat módosítására 
 

28.  Javaslat köztemetési szolgáltatásra vonatkozó pályázathoz ajánlattevők 
kiválasztására 
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29. Javaslat a Miskolci Zsidó Hitközséggel haszonkölcsön-szerződés megkötésére 
 
30. Javaslat Dunaújváros területén fák ültetési, valamint füvesítési munkálataira 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 16. napirendi pont 1. napirendi pontként történő 
megtárgyalásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Lőrinczi Konrád, Orosz Csaba) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

455/2022. (X.20.) határozata 
a 16. napirendi pont 1. napirendi pontként történő megtárgyalásáról 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 16. napirendi 
pontként elfogadott napirendi pontot, mely „Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitánysággal kötendő megállapodás jóváhagyására”, a 1. napirendi pontként 
tárgyalja meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 17. napirendi pont 2. napirendi pontként történő 
megtárgyalásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Lőrinczi Konrád, Orosz Csaba) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

456/2022. (X.20.) határozata 
a 17. napirendi pont 2. napirendi pontként történő megtárgyalásáról 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 17. napirendi 
pontként elfogadott napirendi pontot, mely „Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitánysággal a dunaújvárosi térfigyelő rendszer működtetésére kötendő 
megállapodás jóváhagyására”, a 2. napirendi pontként tárgyalja meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt 
ülésén című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Lőrinczi Konrád, Orosz Csaba) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

457/2022. (X.20.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. október 20-ai 
nyílt ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő 
megállapodásról című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lőrinczi Konrád) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

458/2022. (X.20.) határozata 

 a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodásról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság részére a 2023. évre 2.000.000-, azaz kettőmillió forint 
egyösszegű adományt biztosít annak érdekében, hogy feladatait, a város 
közbiztonságának fenntartása, rendezvények biztosítása, közterületi jelenlét 
növelése, magas színvonalon teljesíteni tudja.  

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 
hogy az 1. pontban hozott döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe. 

 

Felelős:  - a költségvetés elkészítéséért: 
a jegyző 

- a költségvetés elkészítésében való közreműködésért: 
a gazdasági főosztály vezetője 

Határidő:   a 2023. évi költségvetés tervezésének időpontja. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az adomány nyújtása végett a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitánysággal kötendő – általuk előkészített – megállapodást aláírja. 

 

Felelős:  - a megállapodás aláírásáért: 
 a polgármester 

 - a megállapodás aláírásában való közreműködésért: 
a humán szolgáltatási főosztály vezetője 

Határidő:    2022. december 30. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

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

Határidő:    2022. november 4. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a dunaújvárosi térfigyelő 
rendszer működtetésére kötendő megállapodás jóváhagyásáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Mészáros László, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

459/2022. (X.20.) határozata 

a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a dunaújvárosi térfigyelő rendszer 
működtetésére kötendő megállapodás jóváhagyásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy 

Dunaújváros közigazgatási területén meglévő közterületi térfigyelő kamerarendszer 
hosszú távú működtetésében elkötelezett, ennek érdekében a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság részére 2023. január 1. napjától 2023. december 31-ig napjáig, 
havonkénti egyenlő összegű folyósítással, 2024. március 31. napjáig való elszámolás 
mellett, összesen 38.991.780,- Ft, azaz harmincnyolcmillió-
kilenszázkilencvenegyezer-hétszáznyolcvan forint adományt nyújt. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy 
az 1. pontban hozott döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. 
évi költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe. 
 

Felelős:  - a költségvetés elkészítéséért: 
            a jegyző 

 - a költségvetés elkészítésében való közreműködésért: 
                     a gazdasági főosztály vezetője 
Határidő:     a 2023. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az adomány nyújtása végett a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitánysággal kötendő – általuk előkészített – megállapodást aláírja. 
 

Felelős:  - a megállapodás aláírásáért: 
  a polgármester 
 - az megállapodás aláírásában való közreműködésért: 
 a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő:    2022. december 31. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, 
hogy a határozatot küldje meg a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 
részére. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
 - a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő:    2022. november 4. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Szepesi Attila képviselő javaslatáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, 
Mészáros László, Szepesi Attila), ellene szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lőrinczi Konrád) – 
nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

460/2022. (X.20.) határozata 
Szepesi Attila képviselő javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nem támogatta 
Szepesi Attila képviselő azon javaslatát, mely szerint a jegyző az önkormányzat 
tulajdonában álló gazdasági társaságok gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, illetve 
üzleti tervük időarányos teljesítéséről történő adatszolgáltatási és beszámolási 
kötelezettségük teljesítésének követelményeinek megalkotásáról szóló 38/2020. 
(I.23.) határozata alapján beérkezett anyagokat a közgyűlés rendelkezésére 
bocsássa.  
 
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 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi 
Attila), tartózkodott 2 fő (Gombos István, Mészáros László), távol lévő 1 fő (Lőrinczi 
Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
461/2022. (X.20.) 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 13 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), távol lévő 2 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

462/2022. (X.20.) 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 – 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, Mészáros László, Szepesi Attila), távol lévő 1 fő 
(Lőrinczi Konrád) – megalkotta az építményadóról szóló 24/2022. önkormányzati 
rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Mészáros László, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Mezei Zsolt), távol lévő 1 fő (Lőrinczi 
Konrád) – megalkotta a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 25/2022. 
önkormányzati rendeletet. 
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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), 
tartózkodott 3 fő (Cserna Gábor, Mészáros László, Szepesi Attila), távol lévő 1 fő 
(Lőrinczi Konrád) – megalkotta az anyakönyvi események engedélyezésének 
szabályairól, valamint a lebonyolításáért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről 
szóló 9/2019. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2022. 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, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lőrinczi Konrád) – megalkotta a 
lakások és helyiségek bérletéről és lakbérekről szóló 25/2017. önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 27/5022. önkormányzati rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az energiatakarékossági intézkedések 
meghozataláról című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lőrinczi Konrád) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

463/2022. (X.20.) határozata 

energiatakarékossági intézkedések meghozataláról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rögzíti, hogy a 
villamosenergia, gázenergia, távhőenergia és az üzemanyag ára jelentős 
megemelkedése miatt kialakult helyzetben elengedhetetlen olyan azonnali, 
elsődlegesen energiatakarékosságot célzó intézkedések meghozatala, melyek 
eredményeként költségcsökkentés érhető el, és megteremthetőek az alapvető 
önkormányzati feladatok ellátásához szükséges pénzügyi források. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rögzíti, hogy 

alapvető fontosságúnak tartja az önkormányzat által, intézményei útján, vagy 
feladat-ellátási szerződés keretében, törvényben kötelező önkormányzati 
feladatként meghatározott ellátások, szolgáltatások biztosítását a lakosság 
részére, ezért ezen ellátásokat, szolgáltatásokat – amennyiben a 2023. évi 
költségvetésben forrás biztosítható - szándékában áll fenntartani. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. évi 

költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a határozati javaslat mellékletét 
képező intézkedési tervet elfogadja, egyúttal felkéri 

  a) a fenntartásában lévő intézmények vezetőit, a tulajdonában vagy többségi 
tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit, hogy jelen 
határozat végrehajtása érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket, 

 b) az intézményvezetőket, vezető tisztségviselőket, hogy jelen határozat 
végrehajtása érdekében tegyék meg a szükséges munkaszervezési 
feladatokat, biztosítsák a munkavállalók megfelelő irányítását, a feladatok 
meghatározását, 

 c) a fenntartásában lévő intézmények vezetőit, a tulajdonában vagy többségi 
tulajdonában lévő a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit, hogy 
tegyenek meg mindent azon létesítmények állagmegóvása érdekében, melyek 
működése korlátozásra kerül, 

 d) a fenntartásában lévő intézmények vezetőit, a tulajdonában vagy többségi 
tulajdonában lévő a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit, hogy 
továbbra is folyamatosan vizsgálják a működésük valamennyi területén a 
költségcsökkentés lehetőségeit, tegyenek javaslatot a szükséges fenntartói, 
tulajdonosi, feladatátadói döntések meghozatalára, fejlesztéseket, 
beruházásokat kizárólag a fenntartó, tulajdonos külön hozzájárulása mellett 
kezdjenek meg, kiadásokat kizárólag a működés fenntartásához 
elengedhetetlen körben teljesítsenek. 
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 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
              a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért: 
              az önkormányzat fenntartásában működő intézmények vezetői, 
               az önkormányzat tulajdonában, többségi tulajdonában lévő 
                         gazdasági társaságok vezető tisztségviselői 
 Határidő: az intézkedési tervben meghatározottak szerint, majd azt követően 

      folyamatos 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rögzíti, hogy az 

energiaárak emelkedése a város lakosságát is érinti, kiemelt céljának tekinti a 
lakhatás biztonságát, melyre tekintettel felkéri a jegyzőt, hogy dolgozzon ki és 
terjesszen a közgyűlés elé egy olyan javaslatot, melyben a lakhatásra fordítható 
pénzbeli támogatás a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kap. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
              a jegyző 

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

 Határidő: 2022. 11. 17. 
 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri 

Magyarország Kormányát, hogy a kötelező önkormányzati feladatokhoz 
szükséges forrást haladéktalanul és teljes mértékben biztosítsa, egyúttal felkéri 
a polgármestert, hogy a jelen határozatot Magyarország Kormánya részére 
küldje meg. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
              a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért: 
              a jegyző 

 Határidő: 2022. október 28. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalában igazgatási szünet elrendeléséről című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Mészáros László, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

464/2022. (X.20.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 

igazgatási szünet elrendeléséről 
 
1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendeléséről 
szóló 274/2022. (V.19.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi 
munkarendjében 2022. december 19. napjától 2023. január 2. napjáig 9 
munkanap igazgatási szünetet rendel el. Az igazgatási szünet időtartama alatt a 
polgármesteri hivatal ügyfélfogadást nem tart. 

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

hogy 

-  az igazgatási szünet időtartamára a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők, munkavállalók részére a rendes 
szabadságot lehetőség szerint adja ki, 

-  a polgármesteri hivatalban a zavartalan ügymenet és feladatellátás 
érdekében az ügyelet rendjét határozza meg, 

- az igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot és a társszerveket 
előzetesen tájékoztassa. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a jegyző 

Határidő: 2022. december 16. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DMJV Önkormányzata tulajdonában és 
üzemeltetésében lévő elektromos autótöltők fizetőssé tételéről című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Mészáros László, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő 
(Cserna Gábor, Szepesi Attila), távol lévő 1 fő (Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

465/2022. (X.20.) határozata 

   DMJV Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében lévő elektromos  
autótöltők fizetőssé  tételéről     

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

önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő Devecseri utcai, Október 
23. téri és Táncsics M. utcai mindenki által ingyenesen használható elektromos 
autótöltőket 2022. november 1-től fizetőssé teszi. 
A szükséges átalakítási munka elvégzésével, majd a fizetős szolgáltatás 
üzemeltetésével az eredeti létesítést és jelenleg szerződés alapján 
üzemeltetést és karbantartást végző Emobility Solutions Kft-t bízza meg. 

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

meghatározott feladat elvégzéséhez szükséges  fedezetet a 2022.11.01-től a 
2022.12.31-ig terjedő időszakra DMJV Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről és a végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletének 7. melléklet,  2. városüzemeltetés, 3. dologi 
kiadások soron biztosítja. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az előkészített „Elektromobilitás szolgáltatási és 
parkolóhely bérleti szerződés”-t  írja alá. 

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

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

hogy a 1. pontban szereplő kötelezettség vállalást a 2023. évi költségvetés 
tervezése során vegye figyelembe. 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a jegyző 

                      - a 2023. évi költségvetés tervezésének előkészítésében való 
                        közreműködésért: 

                a gazdasági főosztályvezető  
Határidő: a 2023. évi költségvetés tervezési  időpontja 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DMJV közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 2. módosítás - 2022. 
április-december hónap – megkötéséről című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Mészáros László, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

466/2022.(X.20.) határozata 

 DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés 2. módosítás - 2022. április-december hónap - 

megkötéséről 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen 

határozatával a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 
2022.03.28-án megkötött, a 2022. április-december hónapokra szóló 
szolgáltatási keretszerződés 2. számú módosítását 9.525.000 Ft emelésével 
jóváhagyja. 

 
2.)  Az 1. pontban szereplő 9.525.000 Ft emeléshez a fedezetet a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletének 
7. mellékletének 4. Viziközmű szolgáltatás 3. dologi kiadások elnevezésű sorról 
9.525.000 Ft átcsoportosítása útján biztosítja a 7. mellékletének 2. 
Városüzemeltetés 3. dologi kiadások elnevezésű sorra. 

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

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

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
      a jegyző 

    - a költségvetés módosításban való közreműködésért: 
      a gazdasági főosztály vezetője 

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

 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert a határozat 1.sz. mellékletét képező, a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2022. április-
december hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 2. sz. módosításának 
aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
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    - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért 
      a városüzemeltetési osztály vezetője 

Határidő: 2022. október 31. 
 
5.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért 
      a városüzemeltetési osztály vezetője 

Határidő: 2022. október 31. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Fejér Megyei Önkormányzattal megkötendő 
Együttműködési Megállapodás tervezetéről című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Mészáros László, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol 
lévő 2 fő (Lőrinczi Konrád, Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

467/2022. (X.20.) határozata 

a Fejér Megyei Önkormányzattal megkötendő Együttműködési Megállapodás 
tervezetéről 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja jelen 

határozatával a határozat mellékletében szereplő a Fejér Megyei 
Önkormányzattal megkötendő Együttműködési Megállapodás tervezetét, mely a 
TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 azonosítószámon nyilvántartott „Fejér megyei 
identitás erősítése térségi szemléletben” című projekt keretében vállalt Led 
médiafelület üzemeltetéséről szól. 

 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen 
határozatával biztosítja határozatlan ideig, de legalább 2023.01.31-éig, az 
Együttműködési Megállapodásban foglalt kötelezettségekkel járó költségeket és 
helyszínt. 

 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen 
határozatával utasítja a polgármestert, hogy írja alá az együttműködési 
megállapodást. 

   
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 

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

                          a közgyűlési osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: 2022. október 28. 

    - a szerződés aláírására: 2022. november 03. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros településrendezési eszközei 
felülvizsgálatával kapcsolatos környezeti vizsgálat készítéséről szóló döntés 
meghozataláról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 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), távol lévő 3 fő 
(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Pintér Tamás) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

468/2022. (X.20.) határozata 
Dunaújváros településrendezési eszközei felülvizsgálatával kapcsolatos 

környezeti vizsgálat készítéséről szóló döntés meghozataláról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik, hogy 
Dunaújváros településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával kapcsolatban az 
„egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005. (I.11.) 
Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése és 3.§-a alapján a környezeti vizsgálat 
elvégzését – az említett kormányrendelet szerinti államigazgatási szervek 
véleményét kikérve- nem tartja indokoltnak. 

 
A véleményezésben részt vevők az alábbi táblázat szerint adták meg 
véleményüket. 
 
Véleményt vagy tájékoztatást adott: 
 

 véleményező államigazgatási szerv vélemény 

1. Fejér Megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítész 

nem tartja 
szükségesnek 

2. Fejér Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály, 
Engedélyezési és Szakhatósági Osztály 

nem tartja 
szükségesnek 

3. Fejér Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

nem tartja 
szükségesnek 

4. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság nem tartja 
szükségesnek 

5. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

nem tartja 
szükségesnek 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármester, hogy az 1. pont alatti döntésről és indokairól tájékoztassa a 
környezetvédelméért felelős közigazgatási szerveket és a nyilvánosságot.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 

                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: 2022. november 30.  
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan meghirdetett pályázati 
kiírás értékeléséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Pintér Tamás) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

469/2022. (X.20.) határozata 
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 

megújításával kapcsolatosan meghirdetett pályázati kiírás értékeléséről 
 

1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja, 
hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatás megújítására kiírt pályázatra egy pályázat érkezett, amit a 
Volánbusz Zrt. küldött Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
részére. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja a 

Volánbusz Zrt. „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási 
szerződés keretében történő ellátására” című pályázata érvényes, de a 
pályázati kiírás VII. 17. pontja alapján a Kiíró, Dunaújváros, Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, a „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási 
szerződés keretében történő ellátására” című pályázatát eredménytelennek 
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy „…az egyébként legmegfelelőbb pályázat 
szerint az igényelt ellenszolgáltatás összege a Kiíró, Önkormányzat mindenkori 
teljesítőképességéhez mérten nem vállalható”. (1.330.809.690,- Ft, mely 
összeget a bevételek (jegy- és bérletértékesítés) csökkentik, a bevételek 
mértéke előre nem meghatározható.) 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert, hogy a Volánbusz Zrt. által, a „Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 
személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” című 
pályázattal kapcsolatban megfizetett 30.000.000,- Ft összegű pályázati 
biztosíték visszafizetéséhez szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2022. november 11. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 424/2022. (X.15.) határozata 2. pontja módosításáról  autóbusszal 
végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával 
kapcsolatosan meghirdetett pályázati kiírás értékeléséről című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Mészáros László, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, 
Lőrinczi Konrád, Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

470/2022. (X.20.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

424/2022. (X.15.) határozata 2. pontja módosításáról  autóbusszal végzett 
menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával 

kapcsolatosan meghirdetett pályázati kiírás értékeléséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 424/2022. 
(X.15.) határozata 2. pontját az alábbiakra módosítja:  
„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 30.251.209,- Ft-ot a 7. melléklet 16. Helyi közösségi közlekedés 5. 
egyéb kiadások sorra történő átcsoportosítás útján biztosítja.”  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 730/424 helyrajzi számú ingatlanon 
található önkormányzati tulajdonú faház hasznosításáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Gombos István, Mészáros László, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

471/2022. (X.20.) határozata 

 a dunaújvárosi 730/424 helyrajzi számú ingatlanon található önkormányzati 
tulajdonú faház hasznosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát 
képező, Dunaújváros belterület 730/424 hrsz. alatt felvett ingatlanon található 
önkormányzati tulajdonú faház felépítményt sporttevékenység céljából 
haszonkölcsönbe adja a „HIKARI DOJO” Harcművészeti, Sport- és Kulturális 
Egyesület részére jelen határozat mellékletét képező haszonkölcsön 
szerződésnek megfelelő tartalommal. Kölcsönbe vevő a rezsiköltségeket 
folyamatosan fizeti. A szerződés határozott idejű, 2022. november 1. napjától 
2027. október 31. napjáig tart. Haszonkölcsönbe vevő a szerződést 3 hónapos 
felmondási idővel felmondhatja. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja jelen 

határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződést. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert  jelen határozat közlésére, valamint felhatalmazza a szerződés 
aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 

                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Vagyonkezelési Osztály vezetője; a „HIKARI DOJO” 
                 Harcművészeti, Sport- és Kulturális Egyesület elnöke 
Határidő: a határozat közlésére és a szerződés aláírására: 2022. október 31. 



29 

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés az önkormányzat hivatalos internetes honlapja 

(dunaujvaros.hu) vállalkozási szerződésének meghosszabbításáról – Qualityweb Kft. 
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, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Barta Endre, Lőrinczi 
Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

472/2022. (X.20.) határozata 

az önkormányzat hivatalos internetes honlapja (dunaujvaros.hu) vállalkozási 
szerződésének meghosszabbításáról – Qualityweb Kft. 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzati 
honlap (dunaujvaros.hu) üzemeltetéséről szóló, a Qualityweb Kft.-vel megkötött 
vállalkozási szerződést 2024. december 31-ig meg kívánja hosszabbítani és felkéri a 
polgármestert a határozat mellékleteként csatolt szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől 
       számított 8 nap 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a bérleti szerződés megkötéséről a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 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, Mészáros László, Szepesi 
Attila), távol lévő 1 fő (Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

473/2022. (X.20.) határozata 
 bérleti szerződés megkötéséről a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 

 

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

a 74/3 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 2400 Dunaújváros, Városháza 
tér 1- 2. szám alatt levő épületegyüttes egyes helyiségei vonatkozásában bérleti 
szerződést köt a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel (székhely: 2400 
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1., képviseli: Bencsik István László elnök-
vezérigazgató) jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződésben foglaltak 
szerint. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert határozat közlésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására, továbbá utasítja a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t a határozat mellékletét képező bérleti 
szerződés aláírására, valamint a hatályos bérleti szerződést megszüntető okirat 
aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

            a polgármester 
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                         
            a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
            a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

Határidő: - a határozat közlésére:  
                            a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől számított 8 napon 
                          belül 
                      - a szerződésmódosítás aláírására: 
                            a határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 



31 

 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

474/2022. (X.20.) határozata 
a Modern Művészetért Közalapítvánnyal megkötött támogatási szerződés  

1. számú módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az „Újvárosi Folklór” 
rendezvény lebonyolítása érdekében – a Modern Művészetért Közalapítvánnyal – 
kötött megbízási szerződést a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert a határozat 1. számú melléklete szerinti módosításról szóló szerződés 
aláírására, valamint felkéri e határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és a szerződés aláírásáért: 
       a polgármester  
              - a határozat közlésében és a szerződés aláírásában való közreműködésért: 
       a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő: 2022. november 15. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Petőfi Irodalmi Múzeummal együttműködési 
megállapodás megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Mészáros László, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

475/2022. (X.20.) határozata  
a Petőfi Irodalmi Múzeummal együttműködési megállapodás megkötéséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Petőfi - busz 
rendezvény lebonyolítása érdekében - a határozat melléklete szerint - a Petőfi 
Irodalmi Múzeummal együttműködési megállapodást köt. Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a határozat 
melléklete szerinti megállapodás aláírására, valamint felkéri e határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő: 2022. október 25. 



33 

 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

476/2022. (X.20.) határozata  
az Intercisa Múzeum alapító okiratának módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Intercisa 

Múzeum a Közgyűlés 119/2021 (II.18.) határozatával elfogadott Alapító Okirata 
módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el: 

 
„Okirat száma: 39177-4/2022. 
 

Módosító okirat 
 
Az Intercisa Múzeum Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése által 2021. március 16. napján kiadott, 5358-7/2021 számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján  – 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 476/2022. (X.20.) 
határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1.   Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
4. 4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység  

3 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység  

4 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

5 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

6 
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 

és megóvása 

7 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés  

8 083020 Könyvkiadás 

9 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
Kelt: Dunaújváros, „időbélyegző szerint” 
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P.H. 
Pintér Tamás 

          polgármester” 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja és egyúttal nyújtson be kérelmet a 
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához – az 1. pontban hozott 
döntésről a jelen határozat, a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 
módosító okirat, valamint a 2. számú mellékletét képező egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson történő 
átvezetés céljából. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2022. november 5. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja az 

Intercisa Múzeum intézményvezetőjét, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek 
megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                az Intercisa Múzeum intézményvezetője 
Határidő:  2022. december 31. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az Intercisa Múzeum 
intézményvezetője részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2022. október 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a József Attila Könyvtár alapító okiratának 
módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lőrinczi Konrád) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

477/2022. (X.20.) határozata  
a József Attila Könyvtár alapító okiratának módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a József Attila 

Könyvtár a Közgyűlés 118/2021 (II.18.) határozatával elfogadott Alapító Okirata 
módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el: 

 
„Okirat száma: 39176-4/2022. 
 

Módosító okirat 
 
A József Attila Könyvtár Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése által 2021. március 26. napján kiadott, 5358-5/2021 számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján  – 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 477/2022. (X.20.) 
határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1.   Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
4. 4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 

kormányzat
i 
funkciószá
m 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

3 082044 Könyvtári szolgáltatások 

4 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés  

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
Kelt: Dunaújváros, „időbélyegző szerint” 
 

P.H. 
Pintér Tamás 

          polgármester” 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja és egyúttal kérelmet nyújtson be a 
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Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához – az 1. pontban hozott 
döntésről a jelen határozat, a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 
módosító okirat, valamint a 2. számú mellékletét képező egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson történő 
átvezetés céljából. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő: 2022. november 5. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a József 

Attila Könyvtár intézményvezetőjét, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek 
megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                a József Attila Könyvtár intézményvezetője 
Határidő:  2022. december 31. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a  József Attila Könyvtár 
intézményvezetője részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2022. október 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
alapító okiratának módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Mészáros László, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

478/2022. (X.20.) határozata  
a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza alapító okiratának módosításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Bartók 

Kamaraszínház és Művészetek Háza a Közgyűlés 286/2020. (VIII.04.) 
határozatával elfogadott Alapító Okirata módosítására az alábbi módosító 
okiratot fogadja el: 

 
„Okirat száma: 39098-3/2022. 
 

Módosító okirat 
 
A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése által 2020. augusztus 10. napján kiadott, 29296-
4/2020 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 478/2022. (X.20.) határozatára figyelemmel – a következők szerint 
módosítom: 
 
1.  Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082020 Színházak tevékenysége 

2 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

3 082091 
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 
fejlesztése 

4 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés  

5 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

” 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
Kelt: Dunaújváros, 2022. „időbélyegző szerint” 
 

P.H. 
                Pintér Tamás 

                  polgármester” 
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2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja és egyúttal nyújtson be kérelmet a 
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához – az 1. pontban hozott 
döntésről a jelen határozat, a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 
módosító okirat, valamint a 2. számú mellékletét képező egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson történő 
átvezetés céljából. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester  
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
 Határidő: 2022. november 4. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a Bartók 

Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatóját, hogy az 1. pontban foglalt 
döntésnek megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

                  a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
Határidő: 2023. január 31. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Bartók Kamaraszínház és 
Művészetek Háza igazgatója részére. 

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

                           a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő:  a határozat közlésére: 2022. október 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
alapító okiratának módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Mészáros László, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

479/2022. (X.20.) határozata  
a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza alapító okiratának módosításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Bartók 

Kamaraszínház és Művészetek Háza a Közgyűlés 286/2020. (VIII.04.) 
határozatával elfogadott Alapító Okirata módosítására az alábbi módosító 
okiratot fogadja el: 

 
„Okirat száma: 39098-5/2022. 
 

Módosító okirat 
 
A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése által 2022. …… napján kiadott, 39098-4/2022 
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. 
§-a alapján – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
479/2022. (X.20.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
1. Az Alapító Okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1.2.2. telephelye: 
 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 „B” épület 2400 Dunaújváros, Bartók Béla tér 6. 

„ 
 
2. Az Alapító Okirat 4.3. pont (e) alpontjából a „Pentele Klubház működtetése, és” 

szövegrész törlésre kerül. 
 
Jelen módosító okiratot 2023. január 1. napjától kell alkalmazni. 
Kelt: Dunaújváros, 2022. „időbélyegző szerint” 
 

P.H. 
                Pintér Tamás 

                  polgármester” 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja és egyúttal nyújtson be kérelmet a 
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához – az 1. pontban hozott 
döntésről a jelen határozat, a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 
módosító okirat, valamint a 2. számú mellékletét képező egységes szerkezetbe 
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foglalt alapító okirat megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson történő 
átvezetés céljából. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2022. november 15. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a Bartók 

Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatóját, hogy az 1. pontban foglalt 
döntésnek megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                   a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
Határidő: 2023. január 31. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Bartók Kamaraszínház és 
Művészetek Háza igazgatója részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                  a polgármester       
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                            a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2022. október 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával 
megkötött fenntartói megállapodás módosításáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Mészáros 
László, Mezei Zsolt, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő (Lőrinczi 
Konrád, Motyovszki Mátyás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

480/2022. (X.20.) határozata 
a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött fenntartói 

megállapodás módosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a 
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával 2015. október 21-én megkötött 
fenntartói megállapodás 4. számú módosítását, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a jelen határozat mellékletét képező  módosító okirat aláírására. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester  
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a Humán Szolgáltatási Főosztály vezetője 
 Határidő:  2022. október 28. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert, hogy a határozatot és módosító okirat 1 példányát küldje meg a 
Bartók Színház részére. 

  
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a Humán Szolgáltatási Főosztály vezetője  
 Határidő: 2022. október 28. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés 
Segítő Szolgálat költségvetési előirányzatának módosításáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Mészáros László, Mezei Zsolt, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol 
lévő 2 fő (Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

481/2022. (X.20.) határozata 
az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat költségvetési 

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

hogy az Útkeresés Segítő Szolgálat 2022. évi jubileumi programjainak és a 
hozzájuk kapcsolódó szakmai rendezvények megrendezését 160.000,- Ft-tal 
támogatja. 

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

hozott döntés fedezetének biztosítása érdekében az Útkeresés Segítő 
Szolgálat előirányzatát 160.000,- Ft-tal azaz százhatvanezer forinttal megemeli, 
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 9. melléklet 24.3 „Képviselői körzetekre tartalék” 
előirányzat soráról az önkormányzati rendelet 5. mellékletének az 
intézményfinanszírozás sorára átcsoportosítással biztosított. 

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

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

 
           Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
         a jegyző 
       - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
         a gazdasági főosztály vezetője 
 Határidő:  a 2022. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának  
                           időpontja 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat 
vezetője részére. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester       
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Határidő: a határozat közlésére: 2022. október 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az önkormányzat fenntartásában lévő Dunaújvárosi 
Óvoda költségvetési előirányzatának módosításáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Mészáros 
László, Mezei Zsolt, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

482/2022. (X.20.) határozata 

az önkormányzat fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvoda költségvetési 
előirányzatának módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a Dunaújvárosi Óvoda tagóvodáinak télapó ünnepségének 
megrendezését 100.000,- Ft-tal támogatja. 

 

2.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 
hozott döntés fedezetének biztosítása érdekében a Dunaújvárosi Óvoda 
előirányzatát 100.000,- Ft-tal azaz százezer forinttal megemeli, amelynek 
fedezete 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 24.3 „Képviselői körzetekre tartalék” előirányzat soráról az 
önkormányzati rendelet 5. mellékletének az intézményfinanszírozás sorára 
átcsoportosítással biztosított.  

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 
hogy az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének soron következő 
módosításánál vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
      a jegyző 

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

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 
részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
               a polgármester       
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2022. október 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Óvodában fejlesztőpedagógus 
álláshely engedélyezéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Mészáros László, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

483/2022. (X.20.) határozata 
a Dunaújvárosi Óvodában fejlesztőpedagógus álláshely engedélyezéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy az Önkormányzat fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvoda (2400 
Dunaújváros, Lilla köz 1.) 2023. január 1. napjától 1 fő fejlesztőpedagógust 
alkalmazzon, úgy, hogy 1 fő kisegítő álláshelyet megszüntet 2022. november 
01. napjától és 1 fő fejlesztő pedagógus álláshelyet létesít 2023. január 01. 
napjától. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022/2023-as 

nevelési évre a fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvoda engedélyezett 
álláshelyeinek számát (2400 Dunaújváros, Lilla köz 1.) 2023. január 1. napjától 
az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

pedagógus/óvodapedagógus munkakör: 115 fő 

a dajka munkakör: 57 fő 

további pedagógiai munkát segítő 
munkakör: 

25,5 fő 

a technikai dolgozó munkakör:   28 fő 

Mindösszesen:     225,5 fő 

                                           
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy a Dunaújvárosi Óvoda intézmény a 2022. évi költségvetésében 293.800,- 
Ft bérmegtakarítás összegéből a személyi juttatás kiemelt előirányzat soráról 
260.000,- Ft, azaz kétszázhatvanezer forint, a Munkaadókat terhelő járulék 
kiemelt előirányzat soráról 33.800,- Ft, azaz, harmincháromezer-nyolcszáz 
forint összeget a dologi kiadás kiemelt előirányzat vásárolt élelmezés sorára 
átcsoportosítson. 

 
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 
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4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
Dunaújvárosi Óvoda vezetőjét, hogy az 1-3. pontokban foglalt döntésnek 
megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait. 

  
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a Dunaújvárosi Óvoda vezetője  
 Határidő: 2022. december 31. 
 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda 
intézményigazgatója részére. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

              a polgármester       
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

          a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
 Határidő: a határozat közlésére: 2022. október 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a hajléktalan ellátórendszer működtetésére 
vonatkozó állásfoglalásról szóló 439/2017. (VI.15.) határozat módosításáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos 
István, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

484/2022. (X.20.) határozata 

a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról szóló 
439/2017. (VI.15.) határozat módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az állásfoglalás 

kialakítására a hajléktalan ellátórendszer további működtetéséről szóló – 
többször módosított – 439/2017. (VI.15.) határozata 4. pontjában a „2018. 
december 31-ig” szövegrészt „legkésőbb 2023. december 31-ig” szövegre 
módosítja. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy a Magyar 
Mentőszolgálat Alapítvánnyal jelenleg fennálló bérleti szerződést hosszabbítsa 
meg változatlan feltételek mellett 2023. december 31-ig. 

    
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 
      Határidő: a Közgyűlés döntését követően haladéktalanul 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a határozatot a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 
kuratóriumának elnöke és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-
vezérigazgatója részére küldje meg. 

 

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

Határidő: 2022. október 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó 
pályázathoz ajánlattevők kiválasztásáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Mészáros László, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

485/2022. (X.20.) számú határozata 
köztemetési szolgáltatásra vonatkozó pályázathoz ajánlattévők kiválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése köztemetési 

szolgáltatás nyújtása céljából ajánlattételre felkéri az alábbi temetkezési 
szolgáltatókat: 

 
ANNAMATIA-KEGYELET Temetkezési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
Székhely: 2427 Baracs, Ifjúság utca 30. 
Fióktelep: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 55. 
 
BOROSTYÁN Tóth Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Dunaújváros, Rákóczi Ferenc utca 45. 
 
Dunaújvárosi „KEGYELET” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
Cím: 2400 Dunaújváros, Temető utca 60/b.  
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 
polgármestert az ajánlattételi felhívás elkészítésére és az ajánlattévők részére 
történő megküldésére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

   polgármester 
Felelős:  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

  a Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály vezetője 
Határidő: 2022. november 15. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Szepesi Attila képviselő javaslatáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 3 fő (Gombos István, Szabó Zsolt, Szántó 
Péter), ellene szavazott 7 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Cserna 
Gábor, Mészáros László, Szepesi Attila), nem szavazott 1 fő (Motyovszki Mátyás), 
távol lévő 1 fő (Lőrinczi Konrád) – nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Szabó Zsolt alpolgármester és Szántó Péter képviselő jelezte, 
hogy tartózkodni kívántak, így kialakult a szavazás eredményeként: 1 igen szavazat, 
ellene szavazott 7 fő, tartózkodott 5 fő, nem szavazott 1 fő, távol lévő 1 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

486/2022. (X.20.) határozata 

Szepesi Attila képviselő javaslatáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nem támogatta 
Szepesi Attila képviselő azon javaslatát, mely szerint a határozati javaslat 2. 
pontjában az 1.451.432 Ft helyett 1.451.436 Ft szerepeljen és a „+ Áfa” szövegrész 
törlésre kerüljön. 
 

Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Miskolci Zsidó Hitközséggel haszonkölcsön-
szerződés megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szepesi Attila), távol lévő 1 fő 
(Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

487/2022. (X.20.) határozata 

a Miskolci Zsidó Hitközséggel haszonkölcsön-szerződés megkötéséről 
                                                  

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát 
képező, Dunaújváros belterület 451/34/C/83 hrsz.-on, természetben a Római 
körút 36/B szám alatti – Római városrészi Nonprofit Szolgáltatóház – épületben 

található 73,12 m2 alapterületű ingatlanrészt ételosztás biztosítására szociális 

konyha szociális szolgáltatás nyújtása céljából haszonkölcsönbe adja a Miskolci 

Zsidó Hitközség részére jelen határozat mellékletét képező haszonkölcsön 
szerződésnek megfelelő tartalommal. A szerződés határozott idejű, 2022. 
november 1. napjától 2027. október 31. napjáig tart. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír 
arról, hogy az építmény bérleti díja a Közgyűlés 728/2015. (XII. 17.) határozata 
alapján 1.451.432,- Ft/év+Áfa (120.953,- Ft/hó+Áfa) lenne. A Közgyűlés 
728/2015. (XII. 17.) határozata alapján az önkormányzati vagyon ingyenes 
használatba adása közvetett támogatásnak minősül és a támogatások 
kimutatását DMJV Önkormányzata zárszámadásához csatolni kell, valamint az 
illetékes szervei útján köteles közzétenni a szerződés törvény által 
meghatározott tartalmával egyetemben. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert jelen határozat közlésére, valamint felhatalmazza a határozat 
melléklete szerinti szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

         a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                         a humán szolgáltatási főosztály vezetője; Miskolci Zsidó Hitközség 
                          elnöke 

Határidő: a határozat közlésére és a szerződés aláírására: 2022. október 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros területén fák ültetési, valamint 
füvesítési munkálatairól című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

488/2022. (X.20.) határozata 
Dunaújváros területén fák ültetési valamint füvesítési munkálatairól 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a Dunaújváros területén fák ültetési, valamint füvesítési munkálatait bruttó 
1.683.728,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel végezteti.  

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

meghatározott Dunaújváros területén fák ültetési, valamint füvesítési munkáinak 
fedezetét bruttó 1.683.728,- 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” soráról a 7. melléklet „2. 
Városüzemeltetés” cím alatt szereplő „3. dologi kiadások” sorára való 
átcsoportosítással biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 

                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a városüzemeltetési osztály vezetője 

Határidő:  2022. október 25. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 

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

 
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 
 


