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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. 
november 17-ei nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános 
adatai:  
 

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 22. napirendi pont 
levételéről 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, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

492/2022. (XI.17.) határozata 
a nyílt ülés meghívója szerinti 22. napirendi pont levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. november 17-
ei nyílt ülésének meghívója szerinti 22. napirendi pontját, mely „Javaslat a 
Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának 
módosítására” levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 
15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete módosítására” című előterjesztés 
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 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, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Szántó Péter, Dr. 
Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

493/2022. (XI.17.) határozata 
a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati 
rendelete módosítására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 

tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. november 17-ei 
nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 
15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete módosítására” című előterjesztést a 
közgyűlés nyílt ülés 53. 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 Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 30/2016. (XI.18.) 
önkormányzati rendelete módosításáról” című előterjesztés sürgősségi indítványként 
történő tárgyalásáról 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, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

494/2022. (XI.17.) határozata 
a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a 

helyi iparűzési adóról szóló 30/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelete 
módosításáról” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 

tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. november 17-ei 
nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 30/2016. (XI.18.) 
önkormányzati rendelete módosításáról” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 
54. 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 a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 

igazgatósága 94/2022. (XI.10.) sz. igazgatósági határozatának jóváhagyására” című 
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Raduka Zsuzsanna), 
távol lévő 3 fő (Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Raduka Zsuzsanna képviselő jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, 
így kialakult a szavazás eredményeként: 12 igen szavazat, távol lévő 3 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

495/2022. (XI.17.) határozata 

a „Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága 94/2022. 

(XI.10.) sz. igazgatósági határozatának jóváhagyására” című előterjesztés 
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. november 17-ei 

nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 

Zrt. igazgatósága 94/2022. (XI.10.) sz. igazgatósági határozatának jóváhagyására” 
című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 55. 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 a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet 
ellátására a PATRONUS-MEDICAL Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés 2. számú 
módosítására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
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, Tóth Kálmán), távol 
lévő 3 fő (Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

496/2022. (XI.17.) határozata 
a „Javaslat a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a PATRONUS-

MEDICAL Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés 2. számú módosítására” 
című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. november 17-ei 
nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet 
ellátására a PATRONUS-MEDICAL Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés 2. számú 
módosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 57. 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 Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendelésére” című előterjesztés 
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 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, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Szántó Péter, Dr. 
Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

497/2022. (XI.17.) határozata 
a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 

igazgatási szünet elrendelésére” című előterjesztés sürgősségi indítványként 
történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. november 17-ei 
nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendelésére” című előterjesztést a 
közgyűlés nyílt ülés 56. 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 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő 
(Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
498/2022. (XI.17.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. november 17-
ei nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó rendes ülése óta 

végzett munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről 
 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
3.  Javaslat a távhőszolgáltatásról, a lakossági távhőszolgáltatás 

díjalkalmazásának feltételeiről szóló 24/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
4.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 26/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
5.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

olimpiai részvételi jogot szerzett dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról szóló 
28/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
6.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

közterületek használatáról szóló 7/2012. (I.20.) önkormányzati rendeletének 
módosítására 

 
7.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

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

 
8.  Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a 

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

 
9.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
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10.  Javaslat a DVG Zrt. által ellátott egyes település-üzemeltetési helyi 
önkormányzati feladatok Dunaújvárosi GESZ részére történő átadására, 
koncepcionális döntés meghozatalára 

 
11.  Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító Okiratának 

módosítására 
 
12.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. I-IX. havi 

pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 
13.  Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben 

foglalkoztatottak 2023. évi béren kívüli juttatása fedezetének biztosítására 
 
14.  Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2023. évi nyári 

nyitvatartási rendjének meghatározására 
 
15.  Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézménynél bölcsődeorvos 

alkalmazása 
 
16.  Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó 

munkatervének jóváhagyására 
 
17.  Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosítására 
 
18.  Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására 
 
19.  Javaslat a Pentele Baráti Kör támogatására 
 
20.  Javaslat a Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközséggel templomi koncertek 

tartásáról kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára, új 
megállapodás megkötésére 

 
21.  Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel 

megkötött támogatási szerződés módosítására 
 
22.  Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kötött 

támogatási szerződés felülvizsgálatára, új szerződés megkötésére 
 
23.  Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére tárgyi eszközök 

adományozásáról 
 
24.  Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal körzeti megbízotti irodák 

használatára kötött szerződések megszüntetésére 
 
25.  Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére gumiabroncsok 

adományozására 
 
26.  Javaslat a „Szellemi Ember Baráti Kör Egyesület” támogatására 
 
27. Javaslat az „Adventi Forgatag” megrendezésére 
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28.  Javaslat a „Városrészi Advent” megrendezésére 
 
29.  Javaslat a CSÁO2022-Egy lépéssel közelebb projektre vonatkozó költségvetési 

előirányzatok létrehozására 
 
30.  Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés 9. számú módosítására az Október 

23. téren lévő játszótér és sportpálya vonatkozásában 
 
31.  Javaslat forrásmegelőlegezésre a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 A Ruhagyári 

út és Rév út közlekedésfejlesztése projekt kivitelezés végszámla pénzügyi 
teljesítéséhez 

 
32.  Javaslat a LIFE LOGOS 4 WATERS – LIFE20 CCA/HU/001604 azonosító 

számú projekt keretében megelőlegezett forrás visszavezetésére 
 
33.  Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft.-vel megkötött Szolgáltatási keretszerződés 1. 

számú módosítására 
 
34.  Javaslat közterületi hulladékgyűjtő edények és kosarak ürítésére vonatkozó 

vállalkozási keretszerződés megkötésére 2023. évre 
 
35.  Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel kötendő vállalkozási keretszerződés 

elfogadására, a vállalkozó által Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén 2023. évben elvégzendő lomtalanítási feladatokhoz szükséges 
többletforrás biztosítására 
 

36.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához 
szükséges konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés 
megkötésére a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel 2023. évre 

 
37.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2023. január-március hónap – 
megkötésére  

 
38.  Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő megállapodásra a 

dunaújvárosi magas part védelmi rendszerének 2023. évi támogatás nyújtása 
kapcsán 

 
39.  Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulattal kötött üzemeltetési szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetésére 
 
40.  Javaslat gazdasági szereplő kiválasztására a dunaújvárosi közcélú 

vízgazdálkodási feladatok ellátására 
 
41.  Javaslat a Kultik Mozi üzemeltetési rendjének módosítására 
 
42.  Javaslat a Volánbusz Zrt.-vel a helyi menetrend szerint közlekedő autóbusszal 

végzett személyszállítással kapcsolatosan megkötött, Közszolgáltatási 
szerződés 2023. december 31-ig történő meghosszabbítására 
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43.  Javaslat a Városvédők Újtelepért Egyesület részére, a dunaújvárosi 1189/1/A/2 
hrsz.-ú iskola megnevezésű ingatlan ingyenes használatba adására 

 
44.  Javaslat a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány által kezdeményezett 

bérleti szerződés módosításra 
 
45.  Javaslat a Waldorf Gimnáziumnak és a Városvédők Újtelepért Egyesületnek 

hely adó, Jókai u. 19. szám alatti épület-együttes áram ellátásának 
megosztására 

 
46.  Javaslat köztemetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó pályázat nyertesének 

kiválasztására 
 

47.  Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálatnak önkormányzati tulajdonú 
szakemberlakás bérlőkijelölési jog biztosítására 

 
48.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 

közbeszerzési tervének 2. számú módosítására 
 
49.  Javaslat a „Dunaújváros közvilágítás aktív és passzív elemek javítás, 

karbantartás” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az 
eljárás megindítására 

 
50.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

446/2022. (IX.22.) határozatának visszavonására 
 
51.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

447/2022. (IX.22.) határozatának visszavonására 
 
52. Javaslat a Belső Ellenőrzési Osztály 2023. évi éves belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyására 
 
53. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati 
rendelete módosítására 

 
54. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a helyi 

iparűzési adóról szóló 30/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 

55. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága 94/2022. (XI.10.) 

sz. igazgatósági határozatának jóváhagyására 
 
56. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási 

szünet elrendelésére 
 
57. Javaslat a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a PATRONUS-

MEDICAL Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés 2. számú módosítására 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt 
ülésén című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
499/2022. (XI.17.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. november 17-
ei nyílt ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó 
rendes ülése óta végzett munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 8 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mészáros László), 
tartózkodott 1 fő (Gombos István), távol lévő 3 fő (Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

500/2022. (XI.17.) 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 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Szántó Péter, Dr. 
Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

501/2022. (XI.17.) 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 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – 
megalkotta a távhőszolgáltatásról, a lakossági távhőszolgáltatás díjalkalmazásának 
feltételeiről szóló 24/2021. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 28/2022. 
önkormányzati rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 3 fő (Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mészáros László), ellene szavazott 6 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 
fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Szántó Péter, Dr. 
Székely Károly, Szepesi Attila) – nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

502/2022. (XI.17.) határozata 
Lőrinczi Konrád képviselő módosító javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nem támogatta 
Lőrinczi Konrád képviselő azon indítványát, mely szerint a szociális rendeletben a 
születési támogatás, a gondozási támogatás, a kórházi ápolás utáni támogatás, 
valamint a hátralékkezelési támogatás ne szűnjön meg. 
 
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, 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 4 fő (Cserna Gábor, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – megalkotta a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 26/2021. 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2022. önkormányzati rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – 
megalkotta az olimpiai részvételi jogot szerzett dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról 
szóló 28/2017. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2022. önkormányzati 
rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – 
megalkotta a közterületek használatáról szóló 7/2012. önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 31/2022. önkormányzati rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – 
megalkotta a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2022. önkormányzati rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a közétkeztetési szolgáltatói áremelés 
elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Cserna Gábor, 
Lőrinczi Konrád, Mészáros László), távol lévő 3 fő (Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
503/2022. (XI.17.) határozata 

közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadásáról 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a köznevelési 

intézményekben (óvoda, általános iskola és középiskola), valamint az 
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézményben a 2023.  január 1-jétől alkalmazandó szolgáltatási díjat 
(nyersanyagköltség és rezsiköltséget)  az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Intézmény nyersanyagköltség 
Ft/nap/adag 

Rezsi 
Ft/nap/adag 

Vállalkozói díj 
Ft/nap/adag 

Óvoda 
- tízórai 
- ebéd 
- uzsonna 

817 + áfa 
162 + áfa 
492 + áfa 
163  + áfa 

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

1421 + ÁFA 
283 + áfa 
854 + áfa 
284 + áfa 

Általános iskolai 
napközi otthon 
- tízórai 
- ebéd 
- uzsonna 

986 + áfa 
 

159+ áfa 
670 + áfa 
157 + áfa 

597 + áfa 
 

136 + áfa 
325 + áfa 
136 + áfa 

1583 + áfa 
 

295 +áfa 
995 +áfa 
293 +áfa 

Általános iskolai ebéd 654 + áfa 325 + áfa 979 +áfa 

Középiskolai 
kollégium 

1. reggeli 
2. ebéd 
3. vacsora 

1652 + áfa 
379 + áfa 
716 + áfa 
557 + áfa 

 

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

2699 +áfa 
670 +áfa 

1110 +áfa 
919 +áfa 

Középiskolai ebéd 704 + áfa 394 + áfa 1098 + áfa 

ESZI 1223 + áfa 458 + áfa 1681 +áfa 

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

hogy az 1.) pontban foglalt döntést az önkormányzat 2023. évi költségvetési 
rendeletének tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

  a jegyző 
 - a költségvetés módosításának előkészítésében való 

  közreműködésért: 
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   a gazdasági főosztály vezetője 
  a humán szolgáltatási főosztály vezetője 

Határidő:   2023. évi költségvetési rendelet tervezése 
 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy a  Dunaújvárosi Óvoda, a Dunaújvárosi Gazdasági 
Ellátó Szervezet, illetve az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai intézmények vezetőit tájékoztassa a közgyűlés 
határozatáról. 

 
   Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester 

          a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a humán szolgáltatási főosztály vezetője 

 Határidő: 2022. november 17. 



22 

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi 
Konrád, Mészáros László), távol lévő 3 fő (Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi 
Attila) – megalkotta a köznevelési intézményekben biztosított intézményi 
gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 12/2021. önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 33/2022. önkormányzati rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, 
Lőrinczi Konrád, Mészáros László), távol lévő 3 fő (Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Szepesi Attila) – megalkotta a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 34/2022. önkormányzati rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DVG Zrt. által ellátott egyes település-
üzemeltetési helyi önkormányzati feladatok Dunaújvárosi GESZ részére történő 
átadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 8 fő (Barta Endre, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mészáros László), távol lévő 3 fő (Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

504/2022. (XI.17.) határozata 
a DVG Zrt. által ellátott egyes település-üzemeltetési helyi önkormányzati 

feladatok Dunaújvárosi GESZ részére történő átadásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság által ellátott: 
a) erdőfenntartás, és erdészeti munkálatok végzése, 
b) parkfenntartás, és közparkok zöldterületeinek fenntartása, 
c) közterületi hulladékgyűjtő edények karbantartása, 
d) közterületi műtárgyak és berendezések karbantartása, 
e) közterületi játszóeszközök karbantartása, 
f) városi kilátó karbantartása, 
g) közterületi ünnepi zászlózás, 
h) dr. Molnár László emlékpark fenntartása,  
i)  védmű zöldterületeinek fenntartása, 
j) egyéb önkormányzati zöld felületek karbantartása 
feladatokat (a továbbiakban: feladatok) 2023. január 1. napjával átadja a 
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetési szerv részére. 

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

meghatározottak végrehajtásának megvalósítása érdekében utasítja a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Igazgatóságát, hogy hozza meg a felügyelő bizottság véleményezésével 
határozatát. 

 
3.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, hogy 
teljességi nyilatkozat benyújtása mellett készítse elő: 
a) az átadásra kerülő feladatokkal kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről 
 szóló tájékoztatást,  
b)  az átadásra kerülő feladatokat érintő szerződéseket és azok nyilvántartását, 
c) a feladatok ellátását szolgáló eszközök és források (vagyonelemek) 

nyilvántartott érték szerinti leltározását, 
d) az átadásra kerülő feladatok ellátáshoz szükséges hatósági engedélyeket,   
e) az átadásra kerülő feladatok ellátásával érintett ingatlanok átadásához 

szükséges iratokat (okiratokat), valamint 
f) az átadásra kerülő feladatok miatt a gazdasági társaság Alapító Okirata és 

egyéb szükséges belső szabályzatai módosítását, 
            és azokat nyújtsa be a polgármester részére. 
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Felelős:  - a határozat 1-3. pontjának végrehajtásáért: 
               a polgármester 
                   - a határozat 1. pontjának végrehajtásában történő közreműködésért: 
                          Bencsik István DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
                          Farkasné Vörös Magdolna Dunaújvárosi GESZ igazgató 

    - a határozat 2-3. pontjának végrehajtásában történő 
      közreműködésért: 

                          Bencsik István DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
Határidő: - az Igazgatósági ülés megtartására: 2022. november 24. 

    - az adatszolgáltatás teljesítésére: 2022. november 30. 
    - a feladatok átadására: 2023. január 1. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet vezetőjét, hogy a GESZ Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítását  nyújtsa be a polgármester részére. 
  
Felelős:   - a határozat e pontjának végrehajtásáért: 

                a polgármester 
                    - a határozat e pontjának végrehajtásában történő közreműködésért: 
         Farkasné Vörös Magdolna Dunaújvárosi GESZ igazgató 
          Határidő: 2022. november 30. 
 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot és 
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetet, hogy az 1. pontban hivatkozott 
feladatellátással érintett munkavállalók átadására vonatkozó megállapodást a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak alapján kösse 
meg, és a megállapodást nyújtsa be a polgármester részére. 
 
Felelős:   - a határozat e pontjának végrehajtásáért: 

                a polgármester 
                    - a határozat e pontjának végrehajtásában történő közreműködésért: 
                          Bencsik István DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
         Farkasné Vörös Magdolna Dunaújvárosi GESZ igazgató 
          Határidő: 2022. november 30. 
                      
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot és 
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetet, hogy a munkavállalókat érintő 
munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:   - a határozat e pontjának végrehajtásáért: 

                a polgármester 
                    - a határozat e pontjának végrehajtásában történő közreműködésért: 
                          Bencsik István DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
         Farkasné Vörös Magdolna Dunaújvárosi GESZ igazgató 
          Határidő: a törvényben meghatározott határidők szerint 
 
7.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint a 

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetési szerv alapítója és 



26 

 

fenntartója kijelenti, hogy vállalja - a jogállásváltozást követően - a feladatok 
átadásával érintett valamennyi munkavállaló jelenlegi teljes nettó bérszintjének 
megtartását. 

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

hogy az 1. és 7. pontban foglaltakat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelete előkészítése során vegye 
figyelembe. 

 
 Felelős: - a 2023. évi költségvetési rendelet előkészítéséért: 

                a jegyző 
                    - a határozat 1. és 7. pontjának végrehajtásában történő 
                          közreműködésért: 
                          Farkasné Vörös Magdolna Dunaújvárosi GESZ igazgató 
         a gazdasági főosztályvezető 
          Határidő: a 2023. évi költségvetés előkészítésének időpontja 
 
9.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat közléséért: 
              a polgármester 
                  - a határozat közlésének végrehajtásában történő közreműködésért: 
                 a jegyző 
 Határidő: 2022. november 21. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Gazdasági Ellátó Szervezet alapító 
okiratának módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 8 fő (Barta 
Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 4 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László), távol lévő 3 fő (Szántó Péter, Dr. Székely 
Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

505/2022. (XI.17.) határozata 
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 822/2016. (XII. 

15.) számú határozatával elfogadott Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
Alapító Okirata módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el: 

 
„ Okirat száma: KP/42773-3/2022. 
 

Módosító okirat 
 

A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet a Dunaújvárosi Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése által 2016. december 15. napján kiadott 2895-
36/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján – a Dunaújváros  Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 505/2022. (XI.17.) határozatára figyelemmel – a következők szerint 
módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1.2. pontja a következő 1.2.2. ponttal egészül ki:  

1.2.2. telephelyei:  
 

  telephely megnevezése   telephely címe  

1 Park és Erdőgazdálkodás Épülete                                 2400 Dunaújváros, Papírgyári 
út 7.  

2 Arborétum       2400 Dunaújváros, Baracsi út 
47/A.  

 
2. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

 a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, az Egészségmegőrzési 
Központ, az Intercisa Múzeum, a József Attila Könyvtár Dunaújváros és az 
Útkeresés Segítő Szolgálat tekintetében az irányító szerv jóváhagyásával 
és a vonatkozó jogszabályok szerint a gazdasági szervezet feladatkörébe 
tartozó feladatok ellátása, 

 a köznevelési intézményekben az ellátottak étkeztetésének biztosítása, 
 az intézmény működtetésével kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, 

finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok ellátása, 
 nyári napközis tábor szervezésével és lebonyolításával iskoláskorú 

gyermekek számára nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és 
étkeztetés biztosítása, 
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 erdészeti, parkfenntartási, partvédelmi és karbantartási feladatok ellátása." 
 

3. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
               „ 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció 
szerinti megjelölése: 

1 
Az önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013350 

2 
Más szerv részére végzett pénzügyi-
gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 

013360 

3 
Kiemelt állami és önkormányzati 
rendezvények 

016080 

4 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041231 

5 
Start-munka program – Téli 
közfoglalkoztatás 

041232 

6 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 

7 Erdőgazdálkodás 042220 

8 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 049010 

9 
Természet- és tájvédelem igazgatása és 
támogatása 

054010 

10 Zöldterület-kezelés 066010 

11 
Város-, községgazdálkodási egyéb 
szolgáltatások 

066020 

12 
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és 
étkeztetés 

081071 

13 
Gyermekétkeztetés köznevelési 
intézményben 

096015 

14 Munkahelyi étkeztetés köznevelési 
intézményben 

096025 

15 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés  104037 

                       " 
Jelen módosító okiratot 2023. január 1. 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 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. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a  polgármester  

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

Határidő: a határozat meghozatalát követő 15 napon belül 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
Szervezet igazgatója részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                 a  polgármester  
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                      a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2022. november 30.  

                 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatóját, hogy az 1. pontban 
foglalt döntésnek megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait. 

   
Felelős:  a határozat végrehajtásáért:  
  a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója  
Határidő:  2022. december 31.  
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I-IX. 
havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 7 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt), ellene szavazott 1 fő 
(Tóth Kálmán), tartózkodott 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mészáros László), távol lévő 3 fő (Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Tóth Kálmán képviselő jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, így 
kialakult a szavazás eredményeként: 8 igen szavazat, tartózkodott 4 fő, távol lévő 2 
fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

506/2022. (XI.17.) határozata 
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I-IX. havi pénzügyi terve 

teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 
elfogadja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésének I-IX. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézményekben foglalkoztatottak 2023. évi béren kívüli juttatása fedezetének 
biztosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 3 fő (Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Cserna Gábor képviselő jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, így 
kialakult a szavazás eredményeként: 12 igen szavazat, távol lévő 3 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
507/2022. (XI.17.) határozata 

az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2023. 
évi béren kívüli juttatása fedezetének biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 
béren kívüli juttatásban részesüljenek 2023. január 1-től 2023. december 31. 
napjáig. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzat 

fenntartásában lévő intézmények részére az 1. pontban meghatározott béren 
kívüli juttatás és a munkáltatót terhelő jövedelemadó és szociális hozzájárulási 
adó 2023. évi fedezetét az engedélyezett létszámra vonatkozóan az alábbiak 
szerint biztosítja: 

 

Kiemelt kiadási előirányzat Eng. 
létszám 

fő 

Éves kiadás 2023. évben (Ft) 

személyi 
juttatás 
(10.000,- 
Ft/fő/hó 

munkáltatói 
adók 28 % 
/hó 

kiadás 
összesen  
(Ft)/ év 

Bölcsődék Igazgatósága 
Dunaújváros   
 

123,45 1 234.500.- 345.660,- 18 961.920,- 

Egyesített Szociális Intézmény és 
Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai  

170,5 1 705.000.- 477.400,- 26 188.800 ,- 

Útkeresés Segítő Szolgálat  
 

58,65 586.500- 164.220,- 9 008.640,- 

Dunaújvárosi Óvoda  
 

225,5 2 255.000,- 631.400,- 34 636.800,- 

Intercisa Múzeum  
 

17 170.000,- 47.600,- 2 611.200,- 

Egészségmegőrzési Központ  
 

36 360.000,- 100.800,- 5 529.600,- 

Bartók Kamaraszínház és 
Művészetek Háza  
 

35 350.000,- 98.000,- 5 376.000,- 
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Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
Szervezet 
  

81 810.000,- 226.800,- 12 441.600,- 

József Attila Könyvtár  
 

25 250.000,- 70.000,- 3 840.000,- 

Mindösszesen: 772,1 774.000,- 2 161.880,- 118 594.560,- 

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

hogy az 1-2. pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének tervezése során 
vegye figyelembe, az intézmények költségvetését a 2. pontban meghatározott 
összeggel emelje meg. 

  
 Felelős:     - a költségvetés előkészítéséért: 
      a jegyző 
    - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
      a gazdasági főosztály vezetője 
 Határidő:     a 2023. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az önkormányzati intézmények 
vezetői részére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

 Határidő:   a határozat közlésére 2022. november 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
2023. évi nyári nyitvatartási rendjének meghatározásáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Mészáros 
László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol 
lévő 3 fő (Szántó Péter, Dr. Székely Károly), Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

508/2022. (XI.17.) határozata 

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2023. évi nyári nyitvatartási 
rendjének meghatározásáról  

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Bölcsődék 

Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2023. évi nyári nyitvatartási rendjét az 
alábbiak szerint határozza meg: 

 
1. 2023. június 1-től június 30-ig a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 

intézmény összes tagintézménye nyitva tart, 
2. 2023. július 1-től július 31-ig a Liszt Ferenc Kerti Bölcsőde és a Napraforgó 

Bölcsőde tagintézmény zárva van, a többi három tagintézmény nyitva tart, 
3. 2023. augusztus 1-től augusztus 31-ig a Liszt Ferenc Kerti Bölcsőde és a 

Napraforgó Bölcsőde tagintézmény nyitva tart, a többi három tagintézmény 
zárva van. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Bölcsődék 

Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatóját, hogy a 2023. április 21-i 
nevelés-gondozás nélküli munkanapról, valamint a nevelés-gondozás nélküli 
munkanapon a gyermek felügyelete és az étkeztetés biztosítása iránti igény 
bejelentésének lehetőségéről tájékoztassa a szülőket, törvényes képviselőket, 
igény esetén valamennyi tagintézményben biztosítsa a gyermekek felügyeletét és 
az étkeztetést. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Bölcsődék 

Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatóját, hogy az 1. és 2. pontban foglalt 
döntésekről szóló tájékoztatás meglétét követően értesítse a polgármestert.  

  
    Határidő: 2023. február 15. 

 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága 
Dunaújváros intézmény igazgatója részére. 

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

  a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
 Határidő:  2022. november 30. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
intézménynél bölcsődeorvos alkalmazásáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Pintér Tamás, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

509/2022. (XI.17.) határozata 
a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézménynél bölcsődeorvos 

alkalmazásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 
hogy az Önkormányzat fenntartásában lévő Bölcsődék Igazgatósága 
Dunaújváros (2400 Dunaújváros, Bólyai János u. 2.) intézmény továbbra is havi 
60 órában 2 fő bölcsődeorvost alkalmazhasson. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága 
Dunaújváros igazgatója részére. 

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

    a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő:   a határozat közlésére: 2022. november 30. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Óvoda 2022/2023-as nevelési évre 
vonatkozó munkatervének jóváhagyásáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Pintér Tamás, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

510/2022. (XI.17.) határozata 

a Dunaújvárosi Óvoda 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó munkatervének 
jóváhagyásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 

Óvoda (2400 Dunaújváros, Lilla köz 1.) 2022.  szeptember 20. napján kelt, a 
2022/2023-as nevelési évre vonatkozó, a határozat melléklete szerinti 
munkatervét teljes terjedelmében megismerte és azt jóváhagyja.  

 
2.  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. november 30. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési 
előirányzatának módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Pintér Tamás, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

511/2022. (XI.17.) határozata 

a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosításáról  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy a Dunaújvárosi Óvoda előirányzatát 1.200.000 Ft-tal, azaz egymillió-
kettőszázezer forinttal csökkenti úgy, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a  Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletét módosítja aszerint, hogy az 5. 
melléklet 2. cím Dunaújvárosi Óvoda K3 Dologi kiadások sora és a B8 
Finanszírozási bevételek sora 1.200.000 Ft-tal, azaz egymillió-kettőszázezer 
forinttal csökken, a 7. melléklet 14. Vagyongazdálkodási feladatok cím 3 dologi 
kiadások sora egyidejű emelése mellett.  
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 
hogy az 1. pontban hozott döntést az önkormányzat 2022. évi költségvetési 
rendelete soron következő módosítása során vegye figyelembe.  
 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  
 a jegyző 

- a költségvetés módosításában való közreműködésért:  

 a gazdasági főosztály vezetője  
Határidő:    a  költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                      időpontja 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a Dunaújvárosi Óvoda Százszorszép Tagóvoda közüzemi díjainak 
fedezetére 2023. évben bruttó 3.600.000 Ft-ot, azaz bruttó hárommillió-
hatszázezer forintot biztosít. 

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

hogy a 3. 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. 
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5. 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. december 9. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Jószolgálati Otthon Közalapítvány Alapító Okirat 
módosításának elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Pintér Tamás, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

512/2022. (XI.17.) határozata 
a Jószolgálati Otthon Közalapítvány Alapító Okirat módosításának 

elfogadásáról 
 

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Jószolgálati 
Otthon Közalapítvány kuratóriumi tagjának – az elhunyt tag helyett – Palkovics 
Milán Dánielt kéri fel. 

 
2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Közalapítvány 

tisztségviselő személyi változásai miatt a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 
alapító okirata módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el: 
 

„ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Jószolgálati 
Otthon többször módosított alapító okirata alábbi módosító okiratát fogadja el: 
 
9.1. Az alapító okirat 9.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
 9.1. A Kuratórium 
A közalapítvány ügyvezető szervezete a kuratórium. A kuratórium a 
közalapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző szerve, 
amely az Alapító által választott tagokból és a közülük választott elnökből áll. 
A kuratórium tagjai a közalapítvány vezető tisztségviselői. A kuratóriumi 
tisztség a tisztségre megválasztott személy általi elfogadással jön létre. A 
Kuratórium tagjainak száma öt, a tagság határozatlan időtartamra szól. 
Kuratóriumi tag (vezető tisztségviselő) az a nagykorú személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 
korlátozták. 
 
Az Alapító dönt a Kuratórium tagjainak megbízásáról és visszahívásáról, a 
Kuratórium elnökének a Kuratóriumi tagok közül történő kijelöléséről, és 
visszahívásáról, a Közalapítvány Alapító Okirata módosításáról. 
Az Alapító a Kuratórium (annak tagjai) visszahívására vonatkozó jogát 
jogszerűen csak akkor gyakorolhatja, ha a Kuratórium tevékenysége a 
Közalapítvány céljait veszélyezteti. 
 
A Kuratórium elnöke feladatait - választása szerint - munkaviszony és 
megbízási jogviszony keretében egyaránt elláthatja. 
A kuratórium elnöke az Alapítóval sem munkaviszonyban, sem megbízási 
jogviszonyban nem állhat. 
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Amennyiben a kuratórium elnöke tevékenységét munkaviszony keretében látja 
el, felette a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja. 
Megbízási jogviszony esetén az elnök a közalapítvánnyal köt megbízási 
megállapodást, amelyet a kuratórium határozattal hagy jóvá, és a kuratórium 
felhatalmazása alapján a közalapítvány irodájának igazgatója ír alá. 
 
Megbízási jogviszony esetén az elnök tiszteletdíjra és költségtérítésre 
jogosult. A Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, 
azonban a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatában 
meghatározott költségtérítésre jogosultak. Ha az elnök feladatait 
munkaviszony keretében látja el, úgy annak feltételeit a munkaszerződés és a 
munkaköri leírás szabályozza. 
 
Egyebekben a költségtérítés és a tiszteletdíj fizetésének módját és mértékét a 
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 
 
A Kuratóriumi tagság megszűnik: 
 

1. a Kuratóriumi tag halálával,  
2. visszahívással (a képviselő testület által, amennyiben tevékenysége a 

Közalapítvány céljait veszélyezteti),  
3. lemondással, 
4. a közalapítvány megszűnésével,  
5. jogszabályban meghatározott esetben, 
6. jogszabályban meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével, 
7. a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenység ellátásához 

szükséges körben történő korlátozásával. 
 
A Kuratórium tagjai a következő személyek: 
 
Elnök: 
Gózon-Erdélyi Henriett (an.: ……..) lakik: ………..  
 
Tagok: 
Dr. Lantos Júlia (an.: ……………) lakik: …………….. 
Berényi Norbert (an.: ……………) lakik: …………….. 
Palkovics Milán Dániel (an.: ………….) lakik: ……………… 
Lőrinczi Konrád (an.: ……………) lakik: …………………. 
 
A Kuratórium tagjai megbízatásának megszűnésekor a Képviselő testület - 
mint Alapító - gondoskodik az új tagok felkéréséről. 
 
Nem lehet a kuratórium tagja, akivel szemben törvényben meghatározott 
kizáró ok áll fenn. 
 
A közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet 
a kuratórium tagja. 
 
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.  
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Nem lehet a kuratórium tagja olyan személy, aki az alapítóval vagy az alapító 
meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy gazdasági társasággal 
munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses 
jogviszonyban áll. 
 
A kuratóriumi tag megbízatásáról a közalapítványhoz címzett, a kuratórium 
elnökéhez vagy a kuratóriumhoz intézett nyilatkozattal bármikor, indokolás 
nélkül lemondhat. A tisztségről való lemondást írásban, igazolható módon kell 
közölni. 
Ha a közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új 
kuratóriumi tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől 
számított hatvanadik napon válik hatályossá. 
 
A lemondott kuratóriumi tag kérheti a bíróságtól annak nyilvántartásba való 
bejegyzését, hogy vezető tisztségviselői megbízatásáról való lemondása a 
Polgári Törvénykönyv 3:25. § (4) bekezdésében meghatározott hatvan nap 
elteltével hatályossá vált, ha az adat módosítása iránt változásbejegyzési 
eljárás nincs folyamatban.”  
 

3) Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 
 

4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a 
Jószolgálati Otthon Közalapítvány jelen határozat szerinti alapító okirat 
módosítását, valamint a határozat melléklete szerinti módosításokkal, 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, és felhatalmazza a 
polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Felelős:  - az alapító okirat aláírásáért:  
      a polgármester 
  - az alapító okirat aláírásában való közreműködésért: 
       a Humán Szolgáltatási Főosztály vezetője 
Határidő:     2022. december 12. 
 

5) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert a határozat melléklete szerinti, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat és a változás-bejegyzésről szóló kérelem 
megküldésére a Székesfehérvári Törvényszék részére. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
 a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a Humán Szolgáltatási Főosztály vezetője 
Határidő:     2022. december 15. 
 

6) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy a Jószolgálati Otthon Közalapítvány módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az Önkormányzat hivatalos 
honlapján tegye közzé. 
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Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
     a  Humán Szolgáltatási Főosztály vezetője 

Határidő:    2022. január 30. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Pentele Baráti Kör támogatásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Pintér Tamás, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

513/2022. (XI.17.) határozata 

a Pentele Baráti Kör támogatásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a Pentele Baráti Kört bruttó 321.400,- Ft, azaz bruttó 
háromszázhuszonegyezer-négyszáz forint összegű vissza nem térítendő 
támogatásban részesíti, melynek fedezetét 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 során 
meghatározott előirányzat biztosítja. 

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

hogy az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati 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        
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján a Pentele Baráti Körrel a 
határozat melléklete szerinti támogatási szerződést kösse meg, valamint 
intézkedjen a szerződés kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a 
pénzügyi teljesítésről. 

 

 Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:   
                a polgármester 

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

                     - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
                       a gazdasági főosztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: 2023. december 31. 
                          - a pénzügyi teljesítésre: a szerződés aláírását követő 15 nap. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközséggel 
templomi koncertek tartásáról kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról, 
új megállapodás megkötéséről 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, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

514/2022. (XI.17.) határozata  
a Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközséggel templomi koncertek tartásáról 

kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról, új megállapodás 
megkötéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felülvizsgálta a 

Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközséggel templomi koncertek tartásáról 
2017. december 27-én megkötött Együttműködési megállapodást és a 
felülvizsgálat eredményeként a jelen határozat mellékletét képező új 
Együttműködési megállapodást köti meg, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 

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

Határidő:        2022. december 31. 
 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése előzetes 
kötelezettséget vállal arra, hogy a Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközség 
részére a 2023. évi, valamint az azt követő évek költségvetési rendeletébe a 
támogatást beépíti.                        

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

hogy a 2. pontban elhatározottakat a 2023. évi költségvetés előkészítése során 
vegye figyelembe. 

 
 Felelős:  - a költségvetés előkészítéséért: 

              a jegyző 
 - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
              a gazdasági főosztály vezetője  
            Határidő:     a 2023. évi költségvetés előkészítésének időpontja 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet 
Dunaújváros intézménnyel megkötött támogatási szerződés módosításáról 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, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő 
(Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

515/2022. (XI.17.) határozata 
a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel 

megkötött támogatási szerződés módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy a 

951/2021. (XI.18.) határozata alapján a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet 
Dunaújváros intézménnyel 2021. december 24-én megkötött – 2022. június 27-én 
módosított – támogatási szerződés 5.2. pontjában a „2022. július 31.” szövegrész  
„2022. december 31.” szövegrészre módosuljon. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel 
kötendő – a határozat melléklete szerinti - támogatási szerződés 2. számú 
módosítását aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

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

Határidő:   2022. november 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződés felülvizsgálatáról, új szerződés 
megkötéséről 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, 
Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

516/2022. (XI.17.) határozata  
a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kötött 
támogatási szerződés felülvizsgálatáról, új szerződés megkötéséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felülvizsgálta a 
Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvánnyal 2016. április 29-én 
megkötött támogatási szerződést és a felülvizsgálat eredményeként a jelen határozat 
mellékletét képező Támogatási szerződést köti meg, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 

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

Határidő:      2022. december 12. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére tárgyi 
eszközök adományozásáról 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, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

517/2022. (XI.17.) határozata  
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére tárgyi eszközök adományozásáról 

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

Dunaújvárosi Rendőrkapitányság (2400 Dunaújváros, Szent György út 1.) részére 
adományozza az alábbi önkormányzati vagyonba megszerzett 

1.1. Ben Q MH560 Full HD projektor  1 db,    
1.2. LION Alcometer 500 alkoholszonda 5 db,    
1.3. LG70UP76073LB Smart Led Tv  1 db,    
1.4. FUNSREEN Motor vetítővászon  1 db     

 
 összesen bruttó 1.746.695,- azaz egymillió-hétszáznegyvenhatezer-

hatszázkilencvenöt  forint értékű tárgyi eszközöket. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő – általuk előkészített – 
adományozásról szóló megállapodást aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért  

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

Határidő:  - a határozat közlésére: 2022. november  30. 
     - a megállapodás aláírására: 2022. december 31. 

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

hogy az 1. pontban hozott döntésnek megfelelően módosítsa nyilvántartásait. 
 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: a jegyző 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a vagyonkezelési osztály vezetője 
 Határidő:   2023. január 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal körzeti 
megbízotti irodák használatára kötött szerződések megszüntetéséről című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 8 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László), 
távol lévő 3 fő (Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
518/2022. (XI.17.) határozata 

a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal körzeti megbízotti irodák  
használatára kötött szerződések megszüntetéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy 

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság között a dunaújvárosi körzeti megbízotti irodák működtetésére 
létrejött  haszonkölcsön szerződéseket közös megegyezéssel meg kívánja 
szüntetni. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 
hogy az 1. pontban meghivatkozott – 2009. július 22-én, 2010. április 19-én, 
2013. június 30-án és 2016. december 28-án megkötött – haszonkölcsön 
szerződések közös megegyezéssel 2022. november 18. napjával megszűnjenek.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti, haszonkölcsön 
szerződéseket megszüntető okiratot írja alá. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságot a határozat 
megküldésével tájékoztassa a döntésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

  a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a humán szolgáltatási főosztályvezető 

Határidő:   2022. november 25. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére 
gumiabroncsok adományozásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 
fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
ZsuzsannaTóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely 
Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

519/2022. (XI.17.) határozata  
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére gumiabroncsok adományozásáról 

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

Hankook Tire Magyarország Kft-től (2456 Rácalmás, Hankook tér 1.) átvett 
gumiabroncsokat adományként átadja a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság (2400 
Dunaújváros, Szent György út 1.) részére a gépjárműpark korszerűsítése céljából, 
összesen, bruttó 3.253.624,- azaz hárommillió-kettőszázötvenháromezer-
hatszázhuszonnégy   forint értékben, jelenlegi árban, mely ár az átadás napján 
kerül pontos meghatározásra, a piaci ár függvényében. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő – általuk előkészített – 
adományozásról szóló megállapodást aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért  

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2022. november  30. 
     - a megállapodás aláírására: 2022. december 31. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 
hogy az 1. pontban hozott döntésnek megfelelően módosítsa nyilvántartásait. 

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: a jegyző 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
          a vagyonkezelési osztály vezetője 
 Határidő:   2023. január 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a „Szellemi Ember Baráti Kör Egyesület” támogatásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 8 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő 
(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mészáros László), távol lévő 4 fő (Szabó Zsolt, Szántó 
Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

520/2022. (XI.17.) határozata 

a „Szellemi Ember Baráti Kör Egyesület” támogatásáról 
 
1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 

„Szellemi Ember Baráti Kör Egyesületet” bruttó 150.000,- Ft, azaz bruttó százötvenezer 
forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti, melynek fedezetét 
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 
körzetek tartalék soráról a 16. melléklet egyéb felhalmozási célú kiadások sorára 
történő átcsoportosítással meghatározott előirányzat biztosítja. 

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

1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati 
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   
 

3.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a 
határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a „Szellemi Ember Baráti Kör Egyesülettel” a határozat 
melléklete szerinti támogatási szerződést kösse meg, valamint intézkedjen a szerződés 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

 

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

                      a humán szolgáltatási főosztály vezetője 

                  - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
                     a gazdasági főosztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: 2022. november 30. 
- a pénzügyi teljesítésre: a szerződés aláírását követő 15 nap.  
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „Adventi Forgatag” támogatásáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna 
Gábor, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

521/2022. (XI.17.) határozata 

az „ Adventi Forgatag” támogatásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a városi „Adventi 

Forgatag” rendezvény finanszírozására 20.000.000,- forint, azaz húszmillió 
forintot biztosít. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 
szereplő kötelezettségvállalásra a fedezetet 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 
körzetek tartalék soráról a 7. melléklet 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok 
cím 3. dologi kiadások sorára történő átcsoportosítással biztosítja. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján a rendezvény 
megvalósításhoz szükséges szerződéseket aláírja, intézkedjen a 
kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 
hogy az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete soron következő 
módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
      a jegyző 

    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
      a gazdasági főosztály vezetője 

Határidő: 2022. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Városrészi Advent támogatásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 8 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 3 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

522/2022. (XI.17.) határozata 

a Városrészi Advent támogatásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 4. 

választókerületi  városrészi advent rendezvény finanszírozására 4.000.000 Ft, 
azaz négymillió forintot biztosít. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 
szereplő kötelezettségvállalás a fedezetet 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 
körzetek tartalék soráról a 7. melléklet 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok 
cím 3. dologi kiadások sorára történő átcsoportosítással biztosítja. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján a rendezvény 
megvalósításhoz szükséges szerződéseket aláírja, intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 
hogy az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete soron következő 
módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
      a jegyző 

    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
      a gazdasági főosztály vezetője 

Határidő: 2022. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a CSÁO2022-Egy lépéssel közelebb projektre 
vonatkozó költségvetési előirányzatok létrehozásáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros 
László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

523/2022. (XI.17.) határozata 
a CSÁO2022-Egy lépéssel közelebb projektre vonatkozó költségvetési 

előirányzatok létrehozásáról 
 

1.)     Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul 
ahhoz, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosításra kerüljön a 
„CSÁO2022-Egy lépéssel közelebb” című, CSÁO-2022-3009 azonosító 
számú projekt előirányzatai tekintetében: a 7., 12. és 13. mellékletekben 
újonnan létrehozott sorként bevételi és kiadási előirányzatok hozzáadása 
szükséges az alábbiak szerint a projekt támogatási előleg összegének, azaz 
19 810 014 Ft értékében: 

 

Részletező kód Előirányzat Előirányzat 
összege (Ft, ezer 
Ft-ra kerekítve) 

Rovat 

916501  19 810 000 B16 

Bevétel összesen  19 810 000  

516501 7. melléklet 
újonnan létrehozandó sor:  
CSÁO-2022-3009 projekt 747 000 

K336, 
K351 

516501 12. melléklet 
újonnan létrehozandó sor:  
CSÁO-2022-3009 projekt 
eszközbeszerzés 672 000 K64, K67 

516501 12. melléklet 
újonnan létrehozandó sor:  
CSÁO-2022-3009 projekt 
felújítási kiadások 18 391 000 K71, K74 

Kiadás összesen  19 810 000  

 
2.)     Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza 

a jegyzőt, hogy a határozati javaslat 1.) pontjában részletezett előirányzat 
módosítást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi 
költségvetési rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe. 
 
Felelős: - a költségvetési rendelet módosításáért:  
                 a jegyző  
            - a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                 a főépítészeti és pályázati osztály vezetője 
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a műszaki üzemeltetési szerződés 9. számú 
módosításáról az Október 23. téren lévő játszótér és sportpálya vonatkozásában 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
524/2022. (XI.17.) határozata 

műszaki üzemeltetési szerződés 9. számú módosításáról az Október 23. téren 
lévő játszótér és sportpálya vonatkozásában 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy a KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-0001 „A Városháza és környezetének 
funkcióbővítő revitalizációja” c. projekt keretében megvalósult többfunkciós 
játszótér és sportpálya üzemeltetési feladatait a műszaki üzemeltetési 
szerződés alapján továbbra is a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
lássa el.   

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a KDOP-

3.1.1/D1-12-k-2012-0001 „A Városháza és környezetének funkcióbővítő 
revitalizációja” c. projekt keretében megvalósult többfunkciós játszótér és 
sportpálya üzemeltetési szerződésének egységes szerkezetbe foglalt 9. sz. 
módosító szerződés tervezetét elfogadja, és hozzájárul a szerződésmódosítás 
megkötéséhez. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy a 2. pontban megnevezett egységes szerkezetbe foglalt 9. sz. módosító 
üzemeltetési szerződés a 2023. évre vonatkozó előrevetített éves üzemeltetési 
díjat 19.853.100,- Ft-ban, azaz tizenkilencmillió-nyolcszázötvenháromezer-
egyszáz forintban (alanyi adómentes összeg) határozza meg, mely költség 
fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi 
költségvetésében biztosítja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
részére. 

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

hogy a 3. pontban megnevezett költséget a 2023. évi költségvetés tervezésekor 
vegye figyelembe. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy a 2. pontban megnevezett szerződés értelmében a szerződés 
tárgyévében Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata egyeztetést 
kezdeményezzen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel a tárgyévet 
követő év előrevetített éves díjának meghatározására, majd azt követően a 
szerződés szükség szerinti módosítását terjessze a Közgyűlés elé.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

            a polgármester  
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  - a költségvetés tervezéséért: 
                  a jegyző 

  - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért, 
    és a kötelezettség nyilvántartásba vételéért: 

                  a gazdasági főosztály költségvetési és pénzügyi osztályának 
                  vezetője  
                  a vagyonkezelési osztály vezetője  

                        a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
  - a határozatban, előkészítésében való közreműködésért  

                        a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
                  a gazdasági főosztály költségvetési és pénzügyi osztályának 
                  vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2022. november 30. 

      - a szerződésmódosítás aláírására: 2022. december 15. 
      - a kötelezettségvállalás teljesítésére: 2023. december 31. 
      - a költségvetés tervezésére: a 2023. évi költségvetési 
        rendelet tervezésének időpontja 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a forrásmegelőlegezésről a TOP-6.1.5-16-DU1-
2018-00003 A Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése projekt kivitelezés 
végszámla pénzügyi teljesítéséhez című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 
fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
525/2022. (XI.17.) határozata 

forrásmegelőlegezésről a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 A Ruhagyári út és  
Rév út közlekedésfejlesztése projekt kivitelezés végszámla 

pénzügyi teljesítéséhez 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-
000003 „Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése” projekt megvalósítása 
érdekében az Orinoco ’2002 Kft-vel a kapcsolódó közbeszerzés 3. rész 
(Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejl.) kivitelezésére kötött vállalkozási 
szerződés alapján kiállított, a projekt költségvetésében utófinanszírozással 
elszámolható 4. (vég)számla kiegyenlítéséhez 19 301 000 Ft-ot 
megelőlegezzen. 
 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az e határozat 1.) 
pontjában megjelölt számla-részösszeg fedezetéül nettó 15 197 638 Ft + 27 % 
F.ÁFA: 4 103 362 Ft, azaz bruttó 19 301 000 Ft fedezetet biztosítson, melynek 
forrása előirányzat szinten biztosítva van, újabb kötelezettségvállalás nem 
történik, azonban a likviditás biztosítása érdekében a nettó összeg (15 197 638 
Ft) átvezetése szükséges a projekt elkülönített bankszámlájára, majd a 
támogatás jóváírását követően gondoskodni szükséges a teljes megelőlegezett 
összeg visszavezetéséről, figyelembe véve azt a gyakorlatot is, hogy a fordított 
áfa befizetése az önkormányzat költségvetési számlájáról történik. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                        a jegyző  
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                        a főépítészi és pályázati osztály vezetője 

Határidő: - az átvezetésre: 2022. november 18. 
   - visszavezetésre: a támogatás folyósítását követő 5 munkanapon 
      belül 

                       - a határozat közlésére: 2022. november 30. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a LIFE LOGOS 4 WATERS - LIFE20 
CCA/HU/001604 azonosító számú projekt keretében megelőlegezett forrás 
visszavezetéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 5 fő 
(Cserna Gábor, Pintér Tamás, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

526/2022. (XI.17) határozata 
a LIFE LOGOS 4 WATERS - LIFE20 CCA/HU/001604 azonosító számú projekt 

keretében megelőlegezett forrás visszavezetéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul 
ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a LIFE LOGOS 
4 WATERS - LIFE20 CCA/HU/001604 azonosító számú projekt keretében 
megelőlegezett és biztosított forrásának  fedezetét, mely összesen 1.834.211 
Ft-ot, visszavezesse Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. 
évi költségvetése 12. melléklet 22. Pályázati és egyéb támogatással 
megvalósuló projektek kiadásai / „LIFE LOGOS 4 WATERS pályázat 
beruházási kiadásai” újonnan létrehozott sorról a 7. melléklet/ 22.2. TOP 
Programok/3. dologi kiadások / TOP programok előkészítő, megalapozó 
tevékenységek előirányzat sorra.   
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
jegyzőt, hogy a határozati javaslat 1. pontjában részletezett előirányzat 
átcsoportosítást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. 
évi költségvetési rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetési rendelet módosításáért:  

           a jegyző 
                  - a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért: 
                     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                     a főépítészeti és pályázati osztály vezetője 

Határidő: a rendelet módosítására: a költségvetési rendelet soron következő 
                 módosításának időpontja 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén végzett közfeladatok ellátásához szükséges konténerek és zsákok 
biztosítására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 1. számú módosításának 
megkötéséről a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel 2022. évre című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros 
László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Szántó Péter, Dr. 
Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

527/2022. (XI.17.) határozata 

    Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátásához szükséges konténerek és zsákok biztosítására 

vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 1. számú módosításának megkötéséről 
a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel 2022. évre 

 

1.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megköti a 
határozat 1. számú mellékletét képező szolgáltatási keretszerződés 1. számú 
módosítását a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 

 

2.     Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy DMJV közigazgatási területén végzett közszolgáltatás ellátására a 2021. 
december 30. napján létrejött szolgáltatási keretszerződésben meghatározott 
bruttó 30.000.000.- Ft-ot, bruttó 4.000.000.- Ft összeggel, bruttó 34.000.000.- 
Ft-ra megemeli, mely kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 4/2022 (II.16.) önkormányzati rendeletének 7. melléklet /4. 
Környezet-egészségügy/ 3. dologi kiadások előirányzati soron rendelkezésre 
áll.  

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza 
Dunaújváros  Megyei Jogú  Város Polgármesterét, hogy a DUNANETT 
Nonprofit Kft.-vel az 1. pontban  jóváhagyott szolgáltatási keretszerződést írja 
alá.  

 
           Felelős:  – a szerződés aláírásáért: 
                              a polgármester 
                          –  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                              a városüzemeltetési osztály vezetője 

Határidő:   2022. november 30. 
 

4.      Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja 
Dunaújváros  Megyei Jogú  Város Polgármesterét a határozat közlésére. 

 
           Felelős: – a határozat végrehajtásáért: 
                            a polgármester 
                         – a határozat közlésében való közreműködésért: 
                            a városüzemeltetési osztály vezetője 

           Határidő:  2022. november 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a közterületi hulladékgyűjtő edények és kosarak ürítésére vonatkozó 
vállalkozási keretszerződés megkötéséről 2023. évre című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

528/2022. (XI.17.) határozata 

 a közterületi hulladékgyűjtő edények és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási 
keretszerződés megkötéséről 2023. évre 

 

1.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megköti a határozat 1. 
számú   mellékletét   képező hulladékgazdálkodási vállalkozási keretszerződést 
bruttó 136.436.771,- Ft azaz bruttó Százharminchatmillió-négyszázharminchatezer-
hétszázhetvenegy forint összegben a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 

 

2.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a 
DMJV  közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására bruttó 136.436.771,- 
Ft-ot hagy jóvá, mely kötelezettségvállalás fedezetét a 2023. évi költségvetésben 
biztosítja. 

 

3.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza 
Dunaújváros  Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a DUNANETT Nonprofit Kft.-
vel az 1. pontban  jóváhagyott keretszerződést írja alá.  

 
           Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 
                             polgármester 
                           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                             a városüzemeltetési osztály vezetője 

Határidő: 2022. november 30. 
 

4.     Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 
2. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2023. évi költségvetés tervezése során 
vegye figyelembe. 

 
            Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a jegyző 

      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
           Határidő:  2023. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

5.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja Dunaújváros 
 Megyei Jogú Város Polgármesterét a határozat közlésére 

 
           Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                            a polgármester 
                          - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                            a városüzemeltetési osztály vezetője 
           Határidő: 2022. november 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel kötendő 
vállalkozási keretszerződés elfogadásáról, a vállalkozó által Dunaújváros Megyei 
Jogú Város közigazgatási területén 2023. évben elvégzendő lomtalanítási 
feladatokhoz szükséges többletforrás biztosításáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros 
László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

529/2022. (XI.17.) határozata 

a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel kötendő vállalkozási keretszerződés 
elfogadásáról, a vállalkozó által Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási 

területén 2023. évben elvégzendő lomtalanítási feladatokhoz szükséges 
többletforrás biztosításáról 

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megköti a 
határozat 1. számú mellékletét képező vállalkozási keretszerződést bruttó 
13.333.320.- Ft azaz bruttó  Tizenhárommillió-háromszázharmincháromezer 
háromszázhúsz forint összegben a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 

 

2.     Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 
DMJV  közigazgatási területén 2023. évben végzendő lomtalanítási feladatok 
ellátására bruttó 13.333.320.- Ft többletforrást biztosít, mely 
kötelezettségvállalás fedezetét a 2023. évi költségvetésben biztosítja. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza 
Dunaújváros  Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a DUNANETT 
Nonprofit Kft.-vel az 1. pontban jóváhagyott vállalkozási keretszerződést írja 
alá.  

 
           Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 
                             polgármester 
                           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                             a városüzemeltetési osztály vezetője 

Határidő:  2022. november 30. 
 

4.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy a 2. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2023. évi költségvetés 
tervezése során vegye figyelembe. 

 
            Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
          a jegyző 

                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

        - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének 
                            előkészítéséért:  
          a városüzemeltetési osztály vezetője 

           Határidő:  2022. november 30. 
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5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja 
Dunaújváros  Megyei Jogú Város Polgármesterét a határozat közlésére. 

 
           Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                            a polgármester 
                          - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                            a városüzemeltetési osztály vezetője 

           Határidő:  2022. november 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén végzett közfeladatok ellátásához szükséges konténerek és zsákok 
biztosítására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés megkötéséről a DUNANETT 
Nonprofit Kft.-vel 2023. évre című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

530/2022. (XI.17.) határozata 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett közfeladatok 
ellátásához szükséges konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó 

szolgáltatási keretszerződés megkötéséről a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel 
2023. évre 

 

1.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megköti a 
határozat 1. számú mellékletét képező szolgáltatási keretszerződést bruttó 
35.000.0000.- Ft azaz bruttó Harmincötmillió forint összegben a DUNANETT 
Nonprofit Kft.-vel. 

 

2.     Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 
DMJV közigazgatási területén végzett közszolgáltatás ellátására bruttó 
35.000.000. Ft-ot hagy jóvá, mely kötelezettségvállalás fedezetét a 2023. évi 
költségvetésben biztosítja. 

 

3.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a DUNANETT Nonprofit 
Kft.-vel az 1. pontban jóváhagyott szolgáltatási keretszerződést írja alá.  

 
           Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 
                             polgármester 
                           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                             a városüzemeltetési osztály vezetője 

Határidő:  2022. november 30. 
 

4.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy a 2. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2023. évi költségvetés 
tervezése során vegye figyelembe. 

 
            Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
          a jegyző 

        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

           Határidő:  2023. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja 
Dunaújváros  Megyei Jogú Város Polgármesterét a határozat közlésére. 
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           Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                           a polgármester 
                         - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                           a városüzemeltetési osztály vezetője 

           Határidő: 2022. november 30. 
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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  – 2023. január-
március hónap – megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

531/2022.(XI.17.) határozata 

 DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés  – 2023. január-március hónap – megkötéséről 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a város 

közigazgatási területén végzett közfeladatok 2022. január-március hónapban 
történő ellátására bruttó 189.395.110 Ft összegben a DVG Zrt.-vel a határozat 
mellékletét képező szolgáltatási keretszerződést köt. 

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

hogy a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 
189.395.110 Ft-ot hagy jóvá, mely kötelezettségvállalás fedezetét a 2023. évi 
költségvetésben biztosítja. 

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

hogy a 2. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2023. évi költségvetés 
tervezése során vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
     a jegyző 

   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: 2023. évi költségvetés tervezésének időpontja 

 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert a határozat 1.sz. mellékletét képező, DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2023. január - március 
hónapra szóló szolgáltatási keretszerződést aláírja. 

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

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

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

Határidő:  2022.december 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő 
megállapodásról a dunaújvárosi magas part védelmi rendszerének 2023. évi 
támogatás nyújtása kapcsán című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

532/2022. (XI.17.) határozata 
a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő megállapodásról a dunaújvárosi 

magas part védelmi rendszerének 2023. évi támogatás nyújtása kapcsán 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
megállapodást köt a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal 2023. január 01 - 
december 31-ig tartó időszakra, a határozat 1. számú melléklete szerint 
bruttó 3.783.000,- Ft összegben. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a dunaújvárosi magas part védelmi rendszerének üzemeltetési 
feladatainak ellátására bruttó 3.783.000,- Ft-ot hagy jóvá, mely 
kötelezettségvállalás fedezetét a 2023. évi költségvetés tervezetében 
biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás előkészítésével és a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket 
végezze el. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásért: 

  a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

  Városüzemeltetési Osztály vezetője 
Határidő: 2022. december 31. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

jegyzőt, hogy a 2. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2023. évi 
költségvetés tervezése során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

  a jegyző 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

  Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály 
  vezetője 

Határidő: 2023. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Vízi Társulattal kötött üzemeltetési 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

533/2022. (XI.17.) határozata 
a Dunaújvárosi Vízi Társulattal kötött üzemeltetési szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy dönt, hogy a 

Dunaújvárosi Vízi Társulattal 2010. augusztus 31-én hatályba lépett 
„Dunaújváros, Szabadstrand szabályozó műtárgyainak üzemeltetése” 
tárgyában kötött üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez hozzájárul. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződést (szerződés 
megszüntetése közös megegyezéssel) a Dunaújvárosi Vízi Társulattal írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásért: 

  a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

  Városüzemeltetési Osztály vezetője 
Határidő: 2022. november 30. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásért: 
  a polgármester 

               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  Városüzemeltetési Osztály vezetője 

Határidő: 2022. november 22. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a gazdasági szereplő kiválasztásáról a 
dunaújvárosi közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására című határozati javaslatot 
– mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Gombos István), távol lévő 4 fő (Cserna 
Gábor, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

534/2022. (XI.17.) határozata 

a gazdasági szereplő kiválasztásáról a dunaújvárosi közcélú vízgazdálkodási 
feladatok ellátására 

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a 
dunaújvárosi közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátását az Önkormányzat 100 
százalék tulajdoni hányadában lévő Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társasággal kívánja elvégezni. 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri Dunaújvárosi 
Szennyvíztisztító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a 
társaságnak az 1. pontban meghatározott feladatra vonatkozó árajánlatát nyújtsa 
be a polgármester részére. 

 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 
hogy a benyújtott ajánlatot döntéshozatal céljából készítse elő és terjessze a 
közgyűlés elé. 

 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt a 
határozat közlésére. 

 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                             a jegyző 

                           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                             a Városüzemeltetési Osztály vezetője 

                             a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. ügyvezetője  
Határidő: - a határozat megküldésére: 2022. november 24. 
                - az ajánlat benyújtására: 2022. november 30. 

                           - az ajánlat közgyűlés elé terjesztésére: 2022. december 15. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Kultik Mozi üzemeltetési rendjének módosításáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Mészáros László, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol 
lévő 4 fő (Cserna Gábor, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
535/2022. (XI.17.)  határozata  

a Kultik Mozi üzemeltetési rendjének módosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte, és a 
megnövekedett energiaárakra, valamint a kedvezőtlen gazdasági helyzetre 
tekintettel támogatja jelen határozat 1. számú mellékletét képező, a Kultik Mozit 
üzemeltető Apolló Mozgókép Kft. üzemeltetési rend módosító kérelmét, egyúttal 
úgy határoz, hogy a Kft.-vel kötött Szolgáltatási koncessziós szerződés V.2. 
pontjában meghatározott üzemeltetési rendtől való eltéréshez hozzájárul a 
kérelemben foglaltak szerint 2022. november 1-2023. március 1. közötti 
időszakot érintően azzal, hogy az üzemeltető köteles 2 havonta tájékoztató 
jellegű beszámolót készíteni az üzemeltetésre és a hasznosításra vonatkozóan 
és a beszámolót megküldeni tárgyidőszakot követő hó 15-ig az önkormányzat 
részére. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert jelen határozat közlésére. 
 

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                   a Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője 
Határidő: -  a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való 
                   megküldését követő 8 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a Volánbusz Zrt. közvetlen megbízása a helyi 

menetrend szerint közlekedő autóbusszal végzett személyszállítás Közszolgáltatási 
szerződés keretében történő ellátásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 
10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
536/2022. (XI.17.) határozata 

a Volánbusz Zrt. közvetlen megbízása a helyi menetrend szerint közlekedő 
autóbusszal végzett személyszállítás Közszolgáltatási szerződés keretében 

történő ellátásáról  
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír 

arról, hogy a Volánbusz Zrt. és Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata között jelenleg fennálló, a helyi menetrend szerint közlekedő 
autóbusszal végzett személyszállításra vonatkozó Közszolgáltatási szerződés 
hatálya 2022. december 31. napján lejár. A közszolgáltatás folyamatos 
biztosítása érdekében lefolytatott pályázati eljárás a 469/2022. (X.20.) számú 
közgyűlési határozat szerint eredménytelenül zárult. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 
(Személyszállítási tv.) 24. § (4) bekezdésének a)  pontja, (5) bekezdésének a) 
pontja és (5a) bekezdése alapján,  az 1370/2007/EK rendelet 5. cikk (5) 
bekezdésével összhangban közvetlenül bízza meg a közszolgáltatással a 
VOLÁNBUSZ Zrt.-t, az új pályázat alapján kiválasztott szolgáltatóval új 
közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2023. január 01. napjától 
számított 2 évre.  

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szolgáltatás 

folyamatos biztosítása érdekében folytatott tárgyalások eredményeként a jelen 
határozat mellékletét képező „B” változatú menetrend-tervet fogadja el. 

  
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

Személyszállítási tv. 24. § (5) bekezdése a) pontja szerint, a közszolgáltatás 
folyamatos ellátásának biztosítására a közszolgáltatási szerződés 
megkötésének előkészítésére a 2. pontban, és a 3. pontban hivatkozottak 
szerint felkéri a VOLÁNBUSZ Zrt.-t, azzal, hogy a szerződéstervezetben az 
ellentételezés havi egyenlő részlet fizetésével kerüljön meghatározásra, a tárgy 
évet követő év márciusáig történő elszámolással, továbbá átlagosan 10%-os 
díjemelési javaslatot, és a 3. pontban hivatkozott menetrend-tervhez rendelt 
helyközi közösségi közlekedés integrációját is tartalmazza az anyag. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert a 4. pontban hivatkozott helyközi járatok vonatkozásában a 
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Technológiai és Ipari Minisztérium Közlekedési Szolgáltatási Főosztállyal 
szolgáltatási együttműködési megállapodás megkötésére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                        a polgármester  
                      - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztályvezető 

Határidő: a határozat közlésére: 2022. december 16. 
 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2. pontban 

vállalt kötelezettségvállalással kapcsolatosan 550.000.000,- Ft forrást biztosít, 
egyben utasítja a jegyzőt, hogy ennek megfelelően a 2023. évi költségvetési 
rendelet tervezése során vegye figyelembe. 

 
        Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                        a polgármester 
                 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                     a vagyonkezelési osztály vezetője 
                      - a költségvetés módosításáért: 
                   a jegyző 
                      - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     Határidő:    2023. évi önkormányzati költségvetés tervezése időpontja  
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Tóth Kálmán képviselő módosító javaslatáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, 
Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Gombos István), 
távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

537/2022. (XI.17.) határozata  
Tóth Kálmán képviselő módosító javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatta Tóth Kálmán 
képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a határozat 1. pontjában a 
haszonkölcsön szerződés időtartama 2022. december 1. napjától 2030. december 31. 
napjáig tartson. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 

hogy a közgyűlés a Városvédők Újtelepért Egyesület részére, a dunaújvárosi 1189/1/A/2 hrsz.-

ú iskola megnevezésű ingatlan ingyenes használatba adásáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

538/2022. (XI.17.) határozata  
 a Városvédők Újtelepért Egyesület részére, a dunaújvárosi 1189/1/A/2 hrsz.-ú iskola 

megnevezésű ingatlan ingyenes használatba adásáról 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 
kizárólagos tulajdonát képező dunaújvárosi 1189/1/A/2 hrsz.-ú, természetben 2400 
Dunaújvárosi, Jókai u. 19. szám alatt található, 109 m2 nagyságú, iskola megnevezésű 

ingatlant ingyenes használatba adja - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi. CXCVI. tv. 
11.§ (16)-(17) bekezdéseire figyelemmel -  versenyeztetés mellőzésével a Városvédők 
Újtelepért Egyesület (2400 Dunaújváros, Nyírfa köz 10.) részére, 2022. december 1. 
napjától 2030. december 31. napjáig, kulturális, ifjúsági, sport szolgáltatási, valamint 
társadalmi és közösségi tevékenység végzés céljából. Az ingatlan fenntartásának rezsi 
költségeit az Önkormányzat átvállalja az Egyesülettől és közvetlenül megfizeti a 
szolgáltatók részére. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír arról, hogy 

a bérleti díj összege, azaz 1.957.640,- Ft/év és a rezsi költségek összege, azaz 
146.000,- Ft/év támogatásnak minősülnek, és ezen tényt a támogatás 
összegszerűségével egyetemben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
zárszámadásában és illetékes szervei útján közzé köteles tenni a szerződés törvény által 
meghatározott tartalmával egyetemben. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatóját a Városvédők Újtelepért 
Egyesülettel 2020. április 7. napján, jelen határozat 1. pontjában hivatkozott ingatlan 
vonatkozásában megkötött haszonkölcsön szerződés megszüntetésére, 2022. 
november 30. napjával. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező haszonkölcsön szerződés 
aláírására, és felkéri jelen határozat közlésére.  

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
        a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 

                    megküldést követő 8 napon belül 
                - a haszonkölcsön szerződés és megszüntető szerződés aláírására:  
                             a határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány által 
kezdeményezett bérleti szerződés módosításáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros 
László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
539/2022. (XI.17.)  határozata  

a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány által kezdeményezett bérleti 
szerződés módosításról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte a 

Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a 2400 
Dunaújváros Jókai M. u. 19. szám alatt található, 1189/1/A/1 hrsz.-ú, iskola 
megnevezésű ingatlanra kötött bérleti szerződés módosítására vonatkozó 
kérelmét - mely szerint a bérleti szerződés 4. pontjában meghatározott, az épület 
egyes helyiségeit alkalmanként használó szervezetek gázfogyasztását a gázóra 
leolvasását követően a használó szervezetek vagy az önkormányzat fizesse 
meg. 

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

jelen határozat 1. pontjában hivatkozott kérelmet nem  támogatja, egyúttal felkéri 
a polgármestert a határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való 
                megküldését követő 8 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a Waldorf Gimnáziumnak és a Városvédők 

Újtelepért Egyesületnek hely adó, Jókai u. 19. szám alatti épület-együttes áram 
ellátásának megosztásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

540/2022. (XI.17.)  határozata  
a Waldorf Gimnáziumnak és a Városvédők Újtelepért Egyesületnek hely adó, 

Jókai u. 19. szám alatti épület-együttes áram ellátásának megosztásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező dunaújvárosi 
1189/1 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Jókai u. 19. szám alatt található 
épület-együttes áramfogyasztásának elkülönített mérését biztosító almérő 
kialakítását. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozat 1. 

pontjában meghatározott munkával az Elektro-Szalay Bt.-t (2421 Nagyvenyim, 
Rákóczi u. 11.) bízza meg a határozat mellékletét képező árajánlatban 
meghatározott 197.250,- Ft+áfa, azaz bruttó 250.508,- Ft vállalkozási díjért, 
melyre forrást biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről és a végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati 
rendelete 9. melléklet 24. felhalmozási tartalék 24/3. képviselői körzetek tartalék 
sorról 7. melléklet 14. vagyongazdálkodás feladatok 3. dologi kiadások sorra 
történő átcsoportosítással. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert jelen határozat 2. sz. mellékletét képező vállalkozási szerződés 
aláírására, és felkéri a határozat közlésére. 

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

        - a vállalkozási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
                          közlését követő 30 napon belül 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 

hogy a kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2022. évi 
költségvetési rendelet következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
 Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                         a polgármester  
                       - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
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                         a Vagyonkezelési Osztály vezetője  
                  - a költségvetés módosításáért: 

                  a jegyző 
                - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
               a Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 

Határidő: a 2022. évi önkormányzati költségvetés módosításának időpontja 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a köztemetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó 
pályázat nyertesének kiválasztásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 
11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

541/2022. (XI.17.) határozata 
köztemetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó pályázat nyertesének 

kiválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése köztemetési 

szolgáltatás nyújtására az alábbi, legalacsonyabb összegű ajánlatot adó 
vállalkozót kéri fel:  
  
Vállalkozó neve:  BOROSTYÁN Tóth Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: Dunaújváros, Rákóczi Ferenc utca 45. 

 
2. A beszerzés nettó becsült értéke: 11.000.000 Ft, melynek fedezete DMJV 

Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a köztemetés kiadásai 
előirányzat soron betervezésre kerül.  
 
Felelős:  - a költségvetés tervezéséért 

jegyző 
- a költségvetés tervezésében való közreműködésért 

Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő:  2023. évi költségvetés tervezése 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert a szolgáltatási szerződés megkötésére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 

polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért  

Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály vezetője 
Határidő:  2022. december 15. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Útkeresés Segítő Szolgálatnak önkormányzati 
tulajdonú szakember lakás bérlőkijelölés jog biztosításáról című határozati javaslatot 
– mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros 
László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

542/2022. (XI.17.) határozata 
az Útkeresés Segítő Szolgálatnak önkormányzati tulajdonú szakember lakás 

bérlőkijelölés jog biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a bérlőkijelölési jogról megállapodást kössön az Útkeresés 
Segítő Szolgálat képviselőjével a 220/2/A/12 helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben a Dunaújváros, Dunasor 29. 2. 3. szám alatt található 
önkormányzati ingatlanra, határozott, 5 éves időtartamra. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat 1. számú mellékletét képező megállapodást 
aláírja és megküldje az Útkeresés Segítő Szolgálat részére.  
 
Felelős:  – a határozat végrehajtásáért: 

     polgármester 
  – a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

     a Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály vezetője 
Határidő:  a megállapodás aláírására: 2022. december 15. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Barta Endre alpolgármester jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, 
így kialakult a szavazás eredményeként: 11 igen szavazat, távol lévő 4 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
543/2022. (XI.17.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési 
tervének 2. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évre vonatkozó 
közbeszerzési tervének 2. 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 2. 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. november 30. 

  - a közzététel időtartama a 2023. évre vonatkozó közbeszerzési terv 
    honlapon történő közzétételének időpontjáig tart. 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
Aki a határozati javaslatot, a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény szerint 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 szavazatukat. 
 
Barta Endre - 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 
Tóth Kálmán - igen 
És az én szavazatom - igen 

 
A név szerinti szavazást követően Pintér Tamás polgármester megállapította, hogy a 
közgyűlés a „Dunaújváros közvilágítás aktív és passzív elemek javítás, karbantartás” 
tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadásáról, az eljárás 
megindításáról című határozati javaslatot 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (távol lévő 4 fő) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

544/2022. (XI.17.) határozata 
a „Dunaújváros közvilágítás aktív és passzív elemek javítás, 

karbantartás” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak 
elfogadásáról, az eljárás megindításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Dunaújváros 

közvilágítás aktív és passzív elemek javítás, karbantartás” tárgyú közbeszerzési 
eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) 
bekezdése b) pontja szerinti nyílt (hirdetménnyel induló) 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.-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. 



80 

 

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. december 5. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 446/2022. (IX.22.) határozatának visszavonásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

545/2022. (XI.17.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

446/2022. (IX.22.) határozatának visszavonásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a 
„Közétkeztetés biztosítása Dunaújvárosban” tárgyú közbeszerzési eljárás 
dokumentumainak elfogadásáról, az eljárás megindításáról szóló 446/2022. (XI.22.) 
határozatát visszavonja. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
a polgármester 

 Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 447/2022. (IX.22.) határozatának visszavonásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

546/2022. (XI.17.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

447/2022. (IX.22.) határozatának visszavonásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a 
„Dunaújváros villamos energia ellátás” tárgyú közbeszerzési eljárás 
dokumentumainak elfogadásáról, az eljárás megindításáról szóló 447/2022. (XI.22.) 
határozatát visszavonja. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
a polgármester 

 Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Belső Ellenőrzési Osztály 2023. évi éves belső 
ellenőrzési tervének jóváhagyásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 
11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

547/2022. (XI.17.) határozata 
a Belső Ellenőrzési Osztály 2023. évi éves belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a polgármesteri 
hivatal, az önkormányzat, valamint a nemzetiségi önkormányzatok 2023. évi belső 
ellenőrzési tervét a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, az 
önkormányzat irányítása alatt lévő intézmények 2023. évi belső ellenőrzési tervét a 
határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az intézményvezetők 
által jóváhagyott intézményi belső ellenőrzési tervet (a határozat 3. számú 
melléklete) tudomásul veszi. 
 
           Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                           a jegyző 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a belső ellenőrzési osztály vezetője 
           Határidő: 2023. december 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László), 
távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – 
megalkotta az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2022. önkormányzati rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Mészáros 
László), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi 
Attila) – megalkotta a helyi iparűzési adóról szóló 30/2016. önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 36/2022. önkormányzati rendeletet.   
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 

igazgatósága 94/2022. (XI.10.) sz. igazgatósági határozatának jóváhagyásáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 8 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 3 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László), távol 
lévő 4 fő (Cserna Gábor, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

548/2022. (XI.17.) határozata  

 a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága 94/2022. (XI.10.) sz. 
igazgatósági határozatának jóváhagyásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rögzíti, hogy sem 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
sem a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény nem tartalmaz olyan 
rendelkezést, amely szerint a távhő termelése vagy a távhő termeléséhez 
kapcsolódó bármilyen hatósági ügy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata feladata lenne, az ilyen ügyekben kizárólag mint a kijelölt 
távhőtermelő DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. alapítója  és egyedüli 
részvényese dönthet. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése alapján a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága 94/2022. (XI.10.) sz. 
igazgatósági határozatát jóváhagyja. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert a  határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármestert 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                az aljegyző 

Határidő: 2022. november 25. 
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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 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Szántó Péter, Dr. Székely 
Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

549/2022. (XI.17.)  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 464/2022. (X.20.) 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 22. napjától 2023. január 8. napjáig 11 
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 a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a 
kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról 
szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének 
figyelembevételével adja ki, 

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

-  a határozatot a helyben szokásos módon tegye közzé. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
       a jegyző 

               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a személyügyi osztály vezetője 

        a kabinet- és sajtóiroda vezetője 
Határidő: - a szabadság kiadására: 2022. december 21. 
               - a határozat közzétételére: 2022. november 30 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a 
PATRONUS-MEDICAL Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés 2. számú 
módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol 
lévő 4 fő (Cserna Gábor, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

550/2022. (XI.17.) határozata 
9. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a PATRONUS-MEDICAL Kft-vel 

kötött feladat-ellátási szerződés 2. számú módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a 
határozat melléklete szerinti feladat-ellátási szerződés 2. számú módosítását a 
PATRONUS-MEDICAL Egészségügyi, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társasággal a 2400 Dunaújváros Vasmű út 10. szám alatti 
telephelyű, 9. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntés alapján a határozat melléklete 
szerinti feladat-ellátási szerződés módosítást jóváhagyólag írja alá. 

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

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a szerződéskötés előkészítésére és a határozat közlésére. 
 

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

 
 


