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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. 
December 15-ei nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános 
adatai:  
 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Volánbusz Zrt.-vel kötendő, az 
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási új közszolgáltatási 
szerződés és új menetrend és viteldíj módosítás jóváhagyására” című előterjesztés 
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó 
Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos 
István, Raduka Zsuzsanna) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

561/2022. (XII.15.) határozata 
a „Javaslat a Volánbusz Zrt.-vel kötendő, az autóbusszal végzett menetrend 
szerinti személyszállítási új közszolgáltatási szerződés és új menetrend és 

viteldíj módosítás jóváhagyására” című előterjesztés sürgősségi indítványként 
történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. december 15-ei 
nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a Volánbusz Zrt.-vel kötendő, az 
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási új közszolgáltatási 
szerződés és új menetrend és viteldíj módosítás jóváhagyására” 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 dunaújvárosi közcélú vízgazdálkodási 
feladatok ellátására vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötésére” című 
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, 
Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol 
lévő 2 fő (Gombos István, Raduka Zsuzsanna) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

562/2022. (XII.15.) határozata 
a „Javaslat a dunaújvárosi közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására 

vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötésére” című előterjesztés 
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. december 15-ei 
nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a dunaújvárosi közcélú 
vízgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó üzemeltetési szerződés 
megkötésére” 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 Dunaújvárosba vezető, 6. számú főút 
északi bevezető szakaszán „Welcome” üdvözlőtábla kihelyezésére” című 
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, 
Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol 
lévő 2 fő (Gombos István, Raduka Zsuzsanna) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

563/2022. (XII.15.) határozata 
a „Javaslat a Dunaújvárosba vezető, 6. számú főút északi bevezető szakaszán 

„Welcome” üdvözlőtábla kihelyezésére” című előterjesztés sürgősségi 
indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. december 15-ei 
nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunaújvárosba vezető, 6. számú 
főút északi bevezető szakaszán „Welcome” üdvözlőtábla kihelyezésére” 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 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi 
Konrád, Mészáros László, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Mezei 
Zsolt, Szepesi Attila), távol lévő 2 fő (Gombos István, Raduka Zsuzsanna) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

564/2022. (XII.15.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

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

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

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

 
4.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

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

 
5.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

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

 
6.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

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

 
7.  Javaslat a József Attila Könyvtár, valamint az Intercisa Múzeum veszélyhelyzet 

ideje alatti minimális nyitvatartási idejének meghatározására 
 
8.  Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító Okiratának 

módosítására és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 505/2022. (XI.17.) határozata hatályon kívül helyezésére 

 
9.  Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyására 
 
10.  Javaslat a dunaújvárosi 318/1, 318/2, 664 és 663/19 hrsz.-ú ingatlanok 

vagyonkezelésbe, valamint a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. tulajdonát 
képező tárgyi eszközök ingyenes tulajdonba/használatba adására a 
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet részére 
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11.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
429/2022. (IX.15.) határozata módosítására 

 
12.  Javaslat a helyi lakásfenntartási támogatás természetbeni támogatás 

formájában történő biztosítása érdekében a szolgáltatókkal történő 
megállapodás megkötésére 

 
13.  Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2023. évi szünidei 

gyermekétkeztetésének biztosítására 
 
14.  Javaslat az alapellátási szintű központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására 

az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt.-vel feladat-átadási 
szerződés megkötésére 

 
15.  Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel megkötött feladatellátási 

szolgáltatási szerződés 6. számú módosítására 
 

16.  Javaslat a Barátság városrészi rendelőben működő 1. számú és 2. számú 
felnőtt háziorvosi körzetet ellátó háziorvosok részére a megemelkedett 
távhődíjak kompenzálásra 

 
17.  Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosítására 
 
18.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

1038/2022. (XII.16.) határozata alapján megkötött támogatási szerződés 
módosítására – Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület 

 
19.  Javaslat a „Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület” támogatására 
 
20.  Javaslat az Ukrajna területéről érkező menekültek ellátásához és 

elhelyezéséhez kapcsolódó feladatokra a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt.-vel való üzemeltetési szerződés megkötésére 

 
21. Javaslat az Erdősor 37/A. (Széchenyi Kollégium) fűtésszámlái kifizetésével 

kapcsolatosan forrás biztosítására 
 
22.  Javaslat a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetével kötött bérleti 

szerződés meghosszabbítására 
23.  Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel megbízási, vállalkozási, 

üzemeltetési és őrzési szerződések megkötésére 2023. évre vonatkozóan 
 

24.  Javaslat a Dunaújvárosi Sportcsarnokra vonatkozóan üzemeltetési szerződés 
1. számú módosítására 

 
25.  Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. részére 1.557.740,- Ft vissza nem térítendő 

támogatás biztosítására 
 

26.  Javaslat a Pannon Triatlon Klub Sportegyesülettel kötendő támogatási 
szerződés jóváhagyására 
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27.  Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület részére 

 
28.  Javaslat a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, kivett lőtér megnevezésű ingatlanon 

tervezett beruházások jóváhagyására (NKI Invest Kft. kérelme) 
 
29.  Javaslat a Dunaújváros belterület 691/2 helyrajzi szám alatt felvett, 2.2231 m2 

területű, erdő megnevezésű ingatlan 2037 m2 nagyságú területe használatának 
ingyenes biztosítására a Duna Dog Center Alapítvány részére 

 
30.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező 

víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási 
kötelezettségek áttekintésére, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és 
ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházására 

 
31.  Javaslat a Mezőföldvíz Kft. szennyvíz szippantási feladatok ellátása tárgyában 

szerződéskötés iránt benyújtott kezdeményezése megtárgyalására 
 
32.  Javaslat a DVG Zrt. költségigényeinek megtérítésére, a Fabó Éva Sportuszoda 

hőszigetelt üvegcseréjével kapcsolatosan és vállalkozási szerződés 
megkötésére 

 
33. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, ingatlan átminősítés miatti 

alapító okirat módosításához – I. számú Piactéri Szolgáltatóház Társasház 
 

34.  Javaslat forráskiegészítésre a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 A Kandó Kálmán 
tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban című projekt 
megvalósításához 

 
35. Javaslat Rácalmás településrendezési eszközeinek módosításáról szóló 

egyeztetési anyagának véleményezésére 
 
36.  Javaslat az elválasztott rendszerű (zárt szelvényű) csapadékvíz elvezető 

hálózat üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötésére 
 

37.  Javaslat Dunaújváros, Dózsa Gy. út 11-13. szám mögötti parkban, 1 db 4 m 
fpm. típusú napelemes lámpatest telepítésére 
 

38.  Javaslat a Dunaújváros, Mátyás király út 1. melletti zöldterületen új 
parkolóhelyek közterület-alakítási tervének elkészítésére vonatkozó vállalkozási 
szerződés megkötésére 

 
39.  Javaslat a Dunaújvárosi Térfigyelő Rendszer 2-es munkaállomás monitor és a 

25. sz. kamera cseréjére vonatkozó szerződés megkötésére 
 
40.  Javaslat a Pálhalmai Országos BV Intézet főkapujánál, valamint Pálhalma 

főtéren lévő 2 db buszváró felújításához szükséges anyagok beszerzéséhez 
kapcsolódó keretszerződés megkötésére 

 
41.  Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények javítási munkáira 
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42.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évet érintő 
folyószámlahitel igénybevételének szándékára 

 
43.  Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által kötendő forgóeszköz 

hitelszerződéshez garancia vállalására 
 
44.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatának 3. módosítására 
 
45.  Javaslat „Közétkeztetés biztosítása Dunaújvárosban” tárgyú közbeszerzési 

eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására 
 
46.  Javaslat a Polgármesteri Hivatal által „Irodatechnikai berendezések, valamint 

kapcsolódó informatikai rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési 
szolgáltatással” tárgyban indítandó közbeszerzési eljárás kapcsán a fedezet 
biztosítására 

 
47.  Javaslat Mészáros László képviselő úr képviselői indítványa alapján Kaposvár 

polgármesterének kezdeményezéséhez történő csatlakozásra 
 
48.  Javaslat a Közgyűlés egyes bizottságaiban történő tagváltozások elfogadására 
 
49.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023. 

évi munkatervének elfogadására 
 
50.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló 

tájékoztató elfogadására és kiadására 
 
51.  Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintésének elfogadására 
 
52.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Helyi 

Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására 
 
53.  Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság önkormányzati tulajdonú 

szakemberlakás bérlőkijelölési jog biztosítására 
 
54. Javaslat a Volánbusz Zrt.-vel kötendő, az autóbusszal végzett menetrend 

szerinti személyszállítási új közszolgáltatási szerződés és új menetrend és 
viteldíj módosítás jóváhagyására 

 
55.  Javaslat a dunaújvárosi közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó 

üzemeltetési szerződés megkötésére 
 
56.  Javaslat a Dunaújvárosba vezető, 6. számú főút északi bevezető szakaszán 

„Welcome” üdvözlőtábla kihelyezésére 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt 
ülésén című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Raduka Zsuzsanna) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

565/2022. (XII.15.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. december 15-
ei nyílt ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó 
rendes ülése óta végzett munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), ellene szavazott 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mészáros 
László, Szepesi Attila), távol lévő 2 fő (Gombos István, Raduka Zsuzsanna) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

566/2022. (XII.15.) határozata 
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó rendes ülése óta végzett 

munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a 
polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két rendes ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről, továbbá átruházott hatáskörben meghozott 
polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó 
Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos 
István, Raduka Zsuzsanna) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

567/2022. (XII.15.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 

elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadta a lejárt 
határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), ellene szavazott 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mészáros 
László, Szepesi Attila), távol lévő 3 fő (Gombos István, Raduka Zsuzsanna, Szántó 
Péter) – megalkotta Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 37/2022. önkormányzati rendeletet. 
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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, Szabó Zsolt, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), ellene szavazott 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mészáros 
László, Szepesi Attila), távol lévő 3 fő (Gombos István, Raduka Zsuzsanna, Szántó 
Péter) – megalkotta a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 32/2017. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 38/2022. önkormányzati 
rendeletet. 
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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, Szabó Zsolt, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), ellene szavazott 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mészáros 
László, Szepesi Attila), távol lévő 3 fő (Gombos István, Raduka Zsuzsanna, Szántó 
Péter) – megalkotta az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2022. 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, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Gombos István, Raduka Zsuzsanna, Szántó Péter) – megalkotta az 
egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 
20/2017. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 40/2022. önkormányzati 
rendeletet. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a József Attila Könyvtár veszélyhelyzet ideje alatti 
minimális nyitvatartási idejének meghatározásáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mészáros 
László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

568/2022. (XII.15.) határozata 
a József Attila Könyvtár veszélyhelyzet ideje alatti minimális nyitvatartási 

idejének meghatározásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az egyes 
kulturális intézmények működését érintő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 
469/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően a József Attila Könyvtár veszélyhelyzet alatti minimális 
nyitvatartását az alábbiak szerint határozza meg azzal, hogy azt legkésőbb 
2023. március 31-ig felülvizsgálja.  

 
2022. november 2-től – 2023. április 30-ig az intézmény rövidített nyitva 
tartással működik. A könyvtár hétköznap hétfő-szerda-péntek napokon 9:00 
órától 13:00 óráig, kedden és csütörtökön 13:00 órától 17:00 óráig látogatható. 
Az intézmény szombati napokon zárva tart.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a József Attila Könyvtár vezetőjének küldje meg a 
határozatot.  

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                         a polgármester 

           a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         a humán szolgáltatási főosztály vezetője 

Határidő:  2022. december 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Intercisa Múzeum veszélyhelyzet ideje alatti 
minimális nyitvatartási idejének meghatározásáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mészáros 
László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

569/2022. (XII.15.) határozata 

az Intercisa Múzeum veszélyhelyzet ideje alatti minimális nyitvatartási 
idejének meghatározásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az egyes 

kulturális intézmények működését érintő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 
469/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően az Intercisa Múzeum veszélyhelyzet alatti minimális nyitvatartását 
az alábbiak szerint határozza meg azzal, hogy azt legkésőbb 2023. március 31-
ig felülvizsgálja.  

 

2022. november 2-től – 2023. április 30-ig az intézmény rövidített nyitva 
tartással működik. Hétköznapokon, keddtől-péntekig 10 óra és 14 óra között 
látogatható a múzeum. Előzetes bejelentkezés alapján az intézmény fogad 
egyéni és csoportos látogatókat is.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy az Intercisa Múzeum vezetőjének küldje meg a 
határozatot.  
 

  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 

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

Határidő:  2022. december 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító 
Okiratának módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 8 fő (Barta 
Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene szavazott 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi 
Konrád, Mészáros László, Szepesi Attila), távol lévő 3 fő (Gombos István, Raduka 
Zsuzsanna, Szántó Péter) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

570/2022. (XII.15.) határozata 
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító Okiratának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújvárosi Gazdasági 
Ellátó Szervezet Alapító Okiratának módosításáról szóló 505/2022. (XI.17.) 
határozatát hatályon kívül helyezi.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 822/2016. 

(XII.15.) számú határozával elfogadott Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
Szervezet Alapító Okirat módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el:   
„ Okirat száma: KP/42773-11/2022. 
 

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 570/2022. (XII.15.) határozatára figyelemmel – a következők szerint 
módosítom:  
 
1.  Az alapító okirat 1.2. pontja a következő 1.2.2. alponttal 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: 
1. 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, 

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

finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok ellátása, 
4. nyári napközis tábor szervezésével és lebonyolításával iskoláskorú 
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gyermekek számára nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és 
étkeztetés biztosítása, 

5. 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: 

 kormányzati 
funkciószám  

kormányzati funkció megnevezése  

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

2 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-
gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

3 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

4 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

5 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

6 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

7 042220 Erdőgazdálkodás 

8 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 

9 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és 
támogatása 

10 066010 Zöldterület-kezelés 

11 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb 
szolgáltatások 

12 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

13 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

14 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

15 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

      " 
Jelen módosító okiratot 2023. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Dunaújváros, „időbélyegző szerint"  
 

P.H. 

Pintér Tamás  
aláírás” 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                 a  polgármester  
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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                      a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő: a határozat meghozatalát követő 15 napon belül 

 
4.  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: 2023. január 20.  

 
5.  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 a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 8 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő 
(Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Szepesi Attila), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, 
Gombos István, Raduka Zsuzsanna, Szántó Péter) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

571/2022. (XII.15.) határozata 

a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyásáról  

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) és (5) 
bekezdésében foglaltakra – a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
97/2017.    (II. 16.) határozattal jóváhagyott, 2017. március 1. napjától hatályos 
Szervezeti és Működési Szabályzatát 2023. január 1. napjával hatályon kívül 
helyezi, egyidejűleg 2023. január 1. napjától a határozat melléklete szerinti 
Szervezeti és Működési Szabályzatot hagyja jóvá.  

 
2.  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: 2023. január 20. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 318/1, 318/2, 664 és 663/19 hrsz.-ú 

ingatlanok vagyonkezelésbe, valamint a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
tulajdonát képező tárgyi eszközök ingyenes tulajdonba/használatba adásáról a 
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet részére című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 8 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő 
(Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Szepesi Attila), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, 
Gombos István, Raduka Zsuzsanna, Szántó Péter) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

572/2022. (XII.15.) határozata 

a dunaújvárosi 318/1, 318/2, 664 és 663/19 hrsz.-ú ingatlanok vagyonkezelésbe, 
valamint a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. tulajdonát képező tárgyi 

eszközök ingyenes tulajdonba/használatba adásáról a Dunaújvárosi Gazdasági 
Ellátó Szervezet részére 

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy vagyonkezelésbe adja 2023. január 1. napjától határozatlan időre a 
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet (továbbiakban: GESZ) részére az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező alábbi ingatlanokat, az 
önkormányzatot terhelő és a GESZ által átvállalt településüzemeltetés 
megjelölésű közfeladat ellátásához kapcsolódóan: 
- dunaújvárosi 318/1 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 6. 
szám alatti, 1 ha 5820 m2 nagyságú, kivett üzem és udvar; 
- dunaújvárosi 318/2 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 7. 
szám alatti, 1 ha 5277 m2 nagyságú, kivett üzem és udvar; 
- dunaújvárosi 664 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Baracsi út 47. szám 
alatti, 1453 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület; 
- dunaújvárosi 663/19 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Baracsi út 
663/19 hrsz., 5001 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja, hogy 

jelen határozat 1. pontjában hivatkozott dunaújvárosi 318/1 és 318/2 hrsz.-ú 
ingatlanok épületeken kívül eső területe 50%-a vonatkozásában a GESZ 
ingyenes használatot biztosítson anyagkészlet tárolás céljából a DVG Zrt. 
részére, és az ezzel kapcsolatos szerződést megkösse. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy az 1. pontban hivatkozott vagyonkezelési jog ellenérték kikötése nélkül 
kerül átengedésre a GESZ részére, mely költségvetési szerv a nemzeti 
vagyonról szóló törvény 3.§ (1) bekezdés 19. pont szerint vagyonkezelőnek 
minősül, a vagyonkezelői jog megszerzésére versenyeztetés nélkül, 
ingyenesen jogosult. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: DVG Zrt.) 
tulajdonát képező, a településüzemeltetéshez kapcsolódó tárgyi eszközöket 
megvásárolja, a DVG Zrt. által elkészíttetett, független szakértői 
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értékbecslésben meghatározott, és jelen döntés meghozatalakor még nem 
ismert ellenértékért, valamint a DVG Zrt. által lízingelt tárgyi eszközöket bérbe 
veszi a DVG Zrt. által felkutatott piaci árral egyező bérleti díjért 2023. január 1. 
napjától a lízing futamidő végéig. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy jelen határozat 4. pontjában hivatkozott tárgyi eszközök vételárának egy 
részét, 43.616.420,- Ft-ot kompenzáció útján téríti meg úgy, hogy a DVG Zrt. 
felé fennálló, lejárt 43.616.420,- Ft tagi kölcsön követelésbe beszámítja a 
vételárrészt, 2023. január 1. hatállyal, és a fizetendő hátralékos vételárrészt, 
valamint a futamidő végéig számított bérleti díjat bruttó 100 millió forint 
keretösszeg erejéig a DVG Zrt. részére megfizeti a társaság által kiállított 
számla ellenében, a számla kiállítását követő 30 napon belül. 

 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a DVG 

Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy jelen határozat 4. pontjában hivatkozott tárgyi 
eszközöket adja a GESZ ingyenes használatába 2023. január 1. napjával, az 5. 
pontban hivatkozott hátralékos vételárrész megfizetése napjáig. 

 
7.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a tárgyi eszközök tulajdonjogát a vételárrész megfizetése napjával a 
GESZ részére ingyenesen átruházza, valamint a lízingelt eszközöket 2023. 
január 1. napjával ingyenes használatába adja a lízing futamidő végéig.  

 
8.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert jelen határozat 1-6. számú mellékleteit képező a DVG Zrt.-vel 
2016. január 18-án megkötött haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntető szerződés, vagyonkezelési szerződés, ingó adásvételi 
szerződés, eszközbérleti szerződés, térítésmentes átadás-átvételi 
megállapodás, ingó haszonkölcsön szerződés aláírására, valamint utasítja a 
DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját és a GESZ igazgatóját a szerződések 
aláírására, egyúttal felkéri a polgármestert 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 

         a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak 

                   való megküldését követő 8 napon belül 
        - az 8. pontban hivatkozott szerződések aláírására: a határozat 
                           érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 
 

9.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése 
tervezésekor jelen határozat 5. pontjában hivatkozott vételárra és bérleti díjra az 
5. pontban rögzítettek szerinti keretösszeget tervezzen. 
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Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                        a polgármester  
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                        a Vagyonkezelési Osztály vezetője  
                      - a költségvetés tervezéséért:  
                        a jegyző  
                      - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                        a Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 

Határidő: a 2023. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 429/2022. (IX.15.) határozata módosításáról című határozati javaslatot  
– mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mészáros 
László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Gombos István, 
Raduka Zsuzsanna, Szántó Péter) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

573/2022. (XII.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

429/2022. (IX.15.) határozata módosításáról 
 

1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az időskorúak 
támogatása időpontjának meghatározásáról szóló, Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése 429/2022. (IX.15.) határozatának 2. pontját 
az alábbiak szerint módosítja: 

 
„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy a hatályos szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 24. § (5) bekezdésében 
meghatározott kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak 2023. január 
9. napjától 2023. február 10. napjáig terjed.” 

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

hivatkozott határozat többi pontjában foglaltakat változatlan tartalommal 
fenntartja. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a helyi lakásfenntartási támogatás természetbeni 
támogatás formájában történő biztosítása érdekében a szolgáltatókkal történő 
megállapodás megkötésének jóváhagyásáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szepesi 
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Gombos István, Raduka 
Zsuzsanna, Szántó Péter) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

574/2022. (XII.15.) határozata 
a helyi lakásfenntartási támogatás természetbeni támogatás formájában 
történő biztosítása érdekében a szolgáltatókkal történő megállapodás 

megkötésének jóváhagyásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális 

rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendeletében meghatározott helyi lakásfenntartási támogatás 
természetbeni támogatás formájában történő biztosítása érdekében 
megállapodást köt az E-ON Áramszolgáltató Kft.-vel, az MVM Next 
Energiakereskedelmi Zrt.-vel, a Mezőföld Regionális Víziközmű Kft.-vel és a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel a határozat 1-4. mellékleteiben szereplő 
megállapodásokban foglaltak szerint. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert a határozat közlésére, valamint, az 1. pontban meghatározott 
megállapodások az E-ON Áramszolgáltató Kft.-vel, az MVM Next 
Energiakereskedelmi Zrt.-vel, a Mezőföld Regionális Víziközmű Kft.-vel és a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel való megkötésére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                 a Polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a Humán Szolgáltatási Főosztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2022. 12. 19. 

            - a megállapodás aláírására: 2023. 01. 09. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a 2023. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mészáros 
László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szepesi 
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Gombos István, Raduka Zsuzsanna, 
Szántó Péter) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

575/2022. (XII.15.) határozata 
a 2023. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról 

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

2023. évi szünidei ingyenes gyermekétkeztetést a tavaszi, nyári, őszi, téli szünetben 
biztosítja a rászoruló dunaújvárosi  
- hátrányos helyzetű és 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek mellett  
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskolás gyermekek részére. 

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

2023. évi nyári ingyenes gyermekétkezetést a dunaújvárosi bölcsődés és óvodás korú   
- hátrányos helyzetű, és 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek mellett  
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére az 
intézmény nyári zárva tartásának idejére biztosítja, abban az esetben, ha a gyermek 
2023. év augusztus hónapjában nem veszi igénybe az ügyeletes intézményben a 
bölcsődei, illetve óvodai ellátást.  

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

2023. évi nyári ingyenes gyermekétkeztetést az iskoláskorú (általános, illetve 
középiskolás) gyermekek részére 2023. június 17. napjától 2023. augusztus 31. 
napjáig tartó időszakban, összesen 54 munkanapon keresztül biztosítja. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a hátrányos helyzetű, 

illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek után járó központi költségvetési normatíva által nem 
fedezett összegre vonatkozó, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermekek étkeztetésének forrását utólagos elszámolás mellett biztosítja. A 
2023-as év teljes szünidei étkeztetés költsége Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2023. évi költségvetése során betervezésre kerül a Dunaújvárosi 
Gazdasági Ellátó Szervezet dologi kiadások sorára. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                 a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          a Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője  
                        - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
     a Humán Szolgáltatási Főosztály vezetője 

Határidő: 2024. január 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés az alapellátási szintű központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására az 
Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt-vel feladat-átadási szerződés 
megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő 
(Gombos István, Raduka Zsuzsanna, Szántó Péter) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

576/2022. (XII.15.) határozata 
az alapellátási szintű központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására az Inter-

Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt-vel feladat-átadási szerződés 
megkötéséről 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az alapellátási szintű központi 
háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására az Inter-Ambulance Egészségügyi és 
Szolgáltató Zrt-vel feladat-átadási szerződést köt. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező feladat-átadási szerződést aláírja 
és megküldje az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt részére.  
 

            Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért:  
                               a polgármester   
                             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                               a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
            Határidő:   a szerződés aláírására: 2022. december 31. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy 
az 1. pontban foglalt döntés alapján a szolgáltatási díj összegét 128.843.520,- Ft-ot, 
azaz százhuszonnyolcmillió-nyolcszáznegyvenháromezer-ötszázhúsz forintot a 2023. 
évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe. 

 
Felelős:   -  a költségvetés tervezéséért:  

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

Határidő:    a 2023. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, 
hogy a határozatot a Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt részére küldje 
meg. 
 

            Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                               a polgármester    
                             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                               a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
           Határidő:    2022. december 31.  
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel megkötött 
feladatellátási szolgáltatási szerződés 6. számú módosításáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, 
Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Szabó Zsolt, 
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Gombos István, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szántó Péter) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

577/2022. (XII.15.) határozata 
a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel megkötött  

feladatellátási szolgáltatási szerződés 6. számú módosításáról 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 
hogy a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel (2030 Érd, Karolina u. 3.) a 
gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására 2014. 
november 25-én megkötött – azóta többször módosított – feladatellátási 
szolgáltatási szerződés 3.1 pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
„3.1. Jelen szerződés 2023.01.01. napjától 2023.12.31. napjáig tartó, határozott 
időre szól.” 

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

hogy a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel a gyermekek átmeneti otthona 
kötelező önkormányzati feladat ellátására 2014. november 25-én megkötött – 
azóta többször módosított – feladatellátási szolgáltatási szerződés 4.1 pontja a 
határozat melléklete szerint módosuljon. 

 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Fészek Gyermekvédő 
Egyesület igazgatója részére, valamint felhatalmazza a polgármestert hogy az 
1-2. pontban hozott döntés alapján a határozat melléklete szerinti feladatellátási 
szolgáltatási szerződés 6. számú módosítását aláírja. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő: - határozat közlésére: 2022. december 31. 

                        - szerződés aláírására: 2023. január 31. 
 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 

hogy a 2. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2023. évi költségvetési 
rendelet tervezése során vegye figyelembe. 

 
Felelős: a jegyző 
Határidő: a 2023. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Szepesi Attila képviselő módosító javaslatáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, 
Mészáros László, Szepesi Attila), ellene szavazott 3 fő (Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Dr. Székely Károly), tartózkodott 4 fő (Barta Endre, Orosz Csaba, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Gombos István, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szántó Péter) – nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

578/2022. (XII.15.) határozata 
Szepesi Attila képviselő módosító javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nem támogatta 
Szepesi Attila képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a keretösszeg 
2.400.000,- Ft-ról 4.000.000,- Ft-ra változzon, és az orvosok által benyújtott számlák 
alapján történjen a kifizetés a keretösszeg terhére. 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a Barátság városrészi rendelőben működő 1. számú és 2. számú felnőtt 
háziorvosi körzetet ellátó háziorvosok részére a megemelkedett távhődíjak kompenzálásáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi 
Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Szabó Zsolt, 
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Gombos István, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szántó Péter) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

579/2022. (XII.15.) határozata 
a Barátság városrészi rendelőben működő 1. számú és 2. számú felnőtt háziorvosi 
körzetet ellátó háziorvosok részére a megemelkedett távhődíjak kompenzálásáról  

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy az 
egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel működő dunaújvárosi 
Barátság városrészi rendelőben az 1. számú és 2. számú felnőtt háziorvosi körzetet 
ellátó háziorvosok részére 2022. november 1. napjától 2023. április 30. napjáig terjedő 
időszakra havonta 200.000,- Ft/körzet keretösszeget biztosít a távhődíj 
kompenzálására, a távhődíj hődíj elemének adott időszakban történő csökkenése 
esetén a csökkentés arányában a hozzájárulás mértéke is változik. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés 
kiegészítéseket aláírja és megküldje azt az érintett háziorvosok részére. 

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

                             a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
     Határidő:   a szerződés aláírására: 2022. december 31. 

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

1. pontban foglalt döntés alapján a hozzájárulás összegét 2.400.000,- Ft-ot, azaz 
kettőmillió-négyszázezer forintot a 2023. évi költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe. 

 
Felelős:   - a költségvetés tervezéséért:  

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

Határidő:   a 2023. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, 

hogy a határozatot az érintett háziorvosok részére küldje meg. 
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester    
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a  humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő:   2022. december 31.  
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési 
előirányzatának módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Barta Endre, Gombos István, Raduka 
Zsuzsanna) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

580/2022. (XII.15.) határozata 

a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosításáról  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy a Dunaújvárosi Óvoda megemelkedett fűtés és hőenergia emelkedése 
miatt felmerült többletkiadás teljesítéséhez szükséges 9.450.000 Ft 
előirányzat biztosítása érdekében, 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 aszerint módosítja, hogy a 9. 
melléklet 23.2.2. cím Intézményi tartalék sorról átcsoportosítja, mint 
intézményfinanszírozás. 
 

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 felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 

 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                              a gazdasági főosztály vezetője 
 Határidő:    2022. december 21. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 1038/2021. (XII.16.) határozata alapján megkötött támogatási 
szerződés módosításáról – Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, 
Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol 
lévő 2 fő (Gombos István, Raduka Zsuzsanna) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

581/2022. (XII.15.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

1038/2021. (XII.16.) határozata alapján megkötött támogatási szerződés 
módosításáról – Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzá járul 

ahhoz, hogy az 1038/2021. (XII.16.) határozata alapján megkötött támogatási 
szerződés 5.2. és 6.3. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
„5.2. A támogatás felhasználásának 

a.  kezdő időpontja: 2021. december 17. 
b.  véghatárideje: 2022. december 31.” 

 
„6.3. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról részletes 
szakmai beszámolót és vagy részbeszámolót és tételes pénzügyi elszámolást 
készíteni. A szakmai beszámolóban tájékoztatást kell nyújtani a Támogatónak a 
támogatott feladat cél szerinti megvalósulásáról, a jelen szerződésben vállalt 
kötelezettségek teljesüléséről. A beszámolóra vonatkozó rendelkezéseket a 
szerződés vonatkozásában értelemszerűen a részbeszámolóra is kiterjesztően 
kell értelmezni. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás 
Kedvezményezett általi benyújtásának végső határideje: 2022. december 31. 
 
A beszámoló a  támogatás és - saját forrás pályázati kiírás általi történő előírása 
esetén - a saját forrás felhasználásának, a támogatott tevékenység 
megvalósításának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait tartalmazza, elemzi a 
megvalósítás eredményességét, továbbá részletes pénzügyi elszámolást ad a 
költségvetési támogatás és a saját forrás felhasználásáról.” 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, valamint a határozat mellékleteként csatolt 
támogatási szerződés 1. számú módosításának aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                     a polgármester   
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője       

Határidő: a határozat közlésére: 2022. december 20. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület” támogatásáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Raduka Zsuzsanna) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

582/2022. (XII.15.) határozata 

a „Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület” támogatásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése bruttó 

45.000.000,- Ft, azaz bruttó negyvenötmillió forint összegű támogatást nyújt a 
Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület részére a 2022. január 7-én kelt támogatási 
szerződésben előírt pénzügyi elszámolás teljesítését követően. 

 

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

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

              a jegyző 

                - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                        a gazdasági főosztály vezetője 

Határidő: a 2023. évi költségvetési rendelet tervezése        
 

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 „Dunaújvárosi Jégtörő 
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. december 31. 
                        - a pénzügyi teljesítésre: a 2022. január 7-én kelt támogatási 

 szerződés alapján folyósított támogatás elszámolását követően 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Ukrajna területéről érkező menekültek 
ellátásához és elhelyezéséhez kapcsolódó feladatokra a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt-vel való üzemeltetési szerződés megkötéséről című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, 
Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő 
(Gombos István, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

583/2022. (XII.15.) határozata 
az Ukrajna területéről érkező menekültek ellátásához és elhelyezéséhez 
kapcsolódó feladatokra a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-vel való 

üzemeltetési szerződés megkötéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-vel a 2022. március 17. és július 15. közötti 
időszakra a Dunaújváros, Erdősor 37/A. szám alatti épületben a veszélyhelyzet 
ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel 
érkező személyek ellátásához és elhelyezéséhez kapcsolódó feladatokra 
üzemeltetési szerződést köt. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott üzemeltetési szerződést aláírja 
és felkéri, hogy a határozattal együtt a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
részére küldje meg. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a humán szolgáltatási főosztály vezetője          
Határidő: - a határozat közlésére: 2022. 12. 19. 

            - a megállapodás aláírására: 2022. 12. 19. 
 
3. Az elvégzett munkák költsége 11.142.055,- Ft, azaz tizenegymillió-

száznegyvenkétezer-ötvenöt forint, mely költségek egy részének fedezete 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet 7. 
melléklet 10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok cím 3. dologi kiadások soron 
biztosított, valamint a fennmaradó rész a 7. melléklet 10. Szociális és 
gyermekvédelmi feladatok cím 3. dologi kiadások sorra átcsoportosítás útján 
63.000,- Ft, azaz hatvanháromezer forint az 1. személyi juttatások sorról, 48.000.- 
Ft, azaz negyvennyolcezer forint a 2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó sorról, és 1.384.000,- Ft, azaz egymillió-
háromszáznyolcvannégyezer forint a 9. melléklet 23.1 Általános tartalék sorról 
biztosítható. 
 
 



35 

 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy a 2. pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
               - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                 közreműködésért: 
                 a gazdasági főosztályvezető 
Határidő:  a 2022. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés az Erdősor 37/A. (Széchenyi Kollégium) 

fűtésszámlái kifizetésével kapcsolatosan forrás biztosításáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, 
Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő 
(Gombos István, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

584/2022. (XII.15.) határozata  
az Erdősor 37/A. (Széchenyi Kollégium) fűtésszámlái kifizetésével kapcsolatosan 

forrás biztosításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése forrást biztosít 

7.350.000,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 671 
hrsz.-ú, természetben Dunaújváros, Erdősor 37/A. szám alatt található 
Széchenyi Kollégium fűtésszámlája megfizetésére a 2022. évi önkormányzati 
költségvetés 4/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet a 12. melléklete 14. 
Vagyongazdálkodási feladatok 14.1 Csillagdomb út, közműhálózat, telkek 
kialakítása sorról a 7. melléklet 14. Dologi kiadások sorra átcsoportosítással, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetési 
rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 

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

Határidő:  a 2022. évi költségvetés soron következő módosításának 
                 időpontja 



37 

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetével 

kötött bérleti szerződés meghosszabbításáról, a 2400 Dunaújváros, Erdő sor 37/A 
szám alatti Széchenyi Kollégium vonatkozásában című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Gombos István, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

585/2022. (XII.15.) határozata  
a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetével kötött bérleti szerződés 

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

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

a menekültügyi segítő tevékenységet ellátó Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei 
Szervezetével (továbbiakban: Vöröskereszt) a dunaújvárosi 671 hrsz.-ú, 
természetben 2400 Dunaújváros, Erdő sor 37/A. szám alatt található épület (a 3. 
szint kivételével) vonatkozásában 2022. szeptember 27. napján megkötött bérleti 
szerződést 2023. június 30. napjáig meghosszabbítja változatlan bérleti díj 
mellett. A bérleti díj 2 millió forint/hó, és a Vöröskeresztet terheli a bérlet tárgyát 
képező ingatlan fenntartásának költsége is. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert jelen határozat 1. pontjában hivatkozott bérleti szerződés 
módosítás aláírására, egyúttal felkéri jelen határozat közlésére. 

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

         - a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését 
           követő 30 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések megkötéséről 2023. évre 
vonatkozóan című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Raduka Zsuzsanna) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

586/2022. (XII.15.) határozata 
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel megbízási, vállalkozási, üzemeltetési 

és őrzési szerződések megkötéséről 2023. évre vonatkozóan  
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t megbízza az alábbi táblázatban 
meghatározott feladatok ellátásával 2023. január 1. napjától 2023. március 31. 
napjáig, a táblázatban rögzített díjazás mellett. 

 

1. Önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek kezelése 

 
bruttó 534.490,-Ft/hó 

2. Ingatanok elidegenítését szolgáló vételhátralék 
feladatok ellátása 

bruttó 168.100,-Ft/hó 

3. 
 

Magyar út 35. szám alatti és Petőfi S. u. 13. szám 
alatti ingatlanok őrzése 

bruttó 543.062,-Ft/hó 

4. 
 

Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetése és karbantartása bruttó 12.351.301,-Ft/hó 

5. Posták üzemeltetése* bruttó 1.645.315,-Ft/hó 

6. Alsó Duna-part játszótér bruttó 214.658,-Ft/hó 

7. Bercsényi M. u. 2. szám alatti ingatlan őrzése bruttó 727.478,-Ft/hó 

8. Magyar út 49. szám alatti iskolák kazánjának 
üzemeltetése 

bruttó 24.155,-Ft/hó 

9.  Csónakház bruttó 1.008.769,-Ft/hó 

10. Tornacsarnok bruttó 807.015,-Ft/hó 

11. Római krt. 36. és Szabadság út 30. szám alatti 
ingatlanok üzemeltetése 

bruttó 102.841,-Ft/hó 

12. Fáy A. u. műfüves pálya üzemeltetése bruttó 275.054,-Ft/hó 

13. Rév őrzés bruttó 10.515,-Ft/hó 

14. Radar  bruttó 1.843.126,-Ft/hó 

15. Élményfürdő bruttó 10.476.185,-Ft/hó 

16. Kalandpark bruttó 966.333,-Ft/hó 

17. 316/7 hrsz. Műfüves pályák üzemeltetése bruttó 1.500.000,-Ft/hó 

 Összesen bruttó 33.189.397,-Ft/hó  

* tartalmazza a 2. sz. posta bérleti díját is 
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2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozat 1. 
pontjában hivatkozott 2023. január-március havi díjakra bruttó 99.568.191,- Ft 
összegben a 2023. évi önkormányzati költségvetésben forrást tervez. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023. január 

hónapban felülvizsgálja jelen határozat 2. pontjában rögzített üzemeltetési 
díjakat, és a várható energiaárak függvényében a szükséges díjmódosításra 
javaslatot tesz. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonában álló 2400 Dunaújváros, Barátság u. 2/C szám alatti, 254/3 hrsz.-ú, 
206 m2 nagyságú ingatlanból 57,22 m2 nagyságú, valamint a 16/3/A/3 hrsz.-ú, 
2400 Dunaújváros, Vörösmarty u. 2. szám alatti, földszinti 103 m2 nagyságú 
nem lakás célú helyiségek használatára postai tevékenység végzése céljából a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel határozott idejű haszonkölcsön 
szerződést köt, 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő 
időszakra. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatóját és felhatalmazza a 
polgármestert jelen határozat 1. és 3. pontjaiban hivatkozott, a határozat 
mellékleteit képező szerződések aláírására, egyúttal felkéri a polgármestert jelen 
határozat közlésére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
                   a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való 
                   megküldését követő 8 napon belül 
                 - a szerződések aláírására: a határozat érintettekkel való közlését 
                   követő 30 napon belül 

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

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése 
tervezésekor jelen határozat 1. pontjában hivatkozott feladatra a 2. pontban 
rögzítettek szerinti összeget tervezzen. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a Vagyonkezelési Osztály vezetője  
               - a költségvetés tervezéséért:  
                 a jegyző  
               - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                 a Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő:  a 2023. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Sportcsarnokra vonatkozóan 

üzemeltetési szerződés 1. számú módosításáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila), 
távol lévő 2 fő (Gombos István, Raduka Zsuzsanna) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

587/2022. (XII.15.) határozata 
a Dunaújvárosi Sportcsarnokra vonatkozóan 

üzemeltetési szerződés 1. számú módosításáról 
  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése – az Önkormányzat és a 
DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. közötti, 2023. 
január 01.- 2023. december 31. között terjedő időtartamra szóló, a Dunaújvárosi 
Sportcsarnokra (kézilabdacsarnok, VIP helyiségek; egyéb épületek (klubház, 
szálló és étterem) vonatkozó jelen határozat mellékletét képező üzemeltetési szerződés 
1. számú módosítását elfogadja, utasítja a polgármestert a szerződés aláírására és felkéri 
jelen határozat közlésére. 
 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való                                      

                    megküldését követő 8 napon belül 
                 - az üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való   
                   közlését követő 30 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a DKKA Nonprofit Kft. részére 1.557.740,- Ft vissza 

nem térítendő támogatás biztosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Raduka 
Zsuzsanna) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

588/2022. (XII.15.) határozata  
a DKKA Nonprofit Kft. részére 1.557.740,- Ft vissza nem térítendő támogatás 

biztosításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése - a DKKA 

Nonprofit Kft. kérelmére - 1.557.740,- Ft-os támogatást nyújt a DKKA Nonprofit 
Kft. részére, melyet a 2022. évi önkormányzati költségvetés 12. melléklet 14. 
Vagyongazdálkodási feladatok 14.1. Csillagdomb út, közműhálózat, telkek 
kialakítása sorról 16. melléklet K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson kívülre „DKKA Nkft. Hőlégbefúvók vásárlásának támogatása” 
sorra történő átcsoportosítás útján biztosítja az alábbi eszközök 
megvásárlására, melyek Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
tulajdonát fogják képezni a beszerzést követően, melyek telepítéséhez 
hozzájárul a Dunaújvárosi Sportcsarnokban azzal, hogy a jelen hozzájárulás az 
esetlegesen szükséges hatósági engedélyeket nem pótolja: 
- 4 db hőlégbefúvó: TROTEC 75 R 15 KW, 
- 2 db hőlégbefúvó: TORTEC TDS 50 R, 
- 200 méter elektromos kábel, 
- dugaljak:, 
- biztosító betétek, 
egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 

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

hogy az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 3. pontban foglaltaknak 
megfelelően a 2022. évi költségvetési rendelet következő módosítása során 
vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 

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

Határidő: a 2022. évi költségvetés soron következő módosításának 
                időpontja 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert a határozat. mellékletében csatolt Támogatási szerződés 
aláírására azt követően, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett 
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a Miniszter által kiadott 
nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás nem minősül állami 
támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű 
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támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi 
rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. A polgármester 
felhatalmazása kiterjed a szerződés a Miniszter módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős:    - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                   a polgármester  
                 - a határozat közlésében és végrehajtásában való 
                   közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2022. december 31. 

                         - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                           Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                           nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 

hogy intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott 
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az 
önkormányzat internetes honlapján. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a jegyző 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a kabinet- és sajtó iroda vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2022. december 31. 

                        - a határozat végrehajtására: 2023. január 15. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Pannon Triatlon Klub Sportegyesülettel kötendő 
támogatási szerződés jóváhagyásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 
12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő 
(Gombos István, Raduka Zsuzsanna) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Szabó Zsolt alpolgármester jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, 
így kialakult a szavazás eredményeként: 13 igen szavazat, távol lévő 2 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
589/2022. (XII.15.) határozata 

a Pannon Triatlon Klub Sportegyesülettel kötendő  
támogatási szerződés jóváhagyásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a Pannon Triatlon Klub Sportegyesület (2400 Dunaújváros, Pannon köz 
1.) részére a sportegyesület terembérleti díjának kifizetéséhez 300.000,- Ft, 
azaz háromszázezer forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
  

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 
meghatározott döntés 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 
körzetekre tartalék” soráról a 8. melléklet 13. Sport célok és feladatok cím új 
sorára történő átcsoportosítással biztosítja.  
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt 
a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza, hogy az 1-2. pontban 
meghatározott döntés alapján a Pannon Triatlon Klub Sportegyesülettel 
kötendő - a határozat melléklete szerinti - támogatási szerződés-tervezetet 
aláírásra készítse elő, valamint felkéri, hogy gondoskodjon a szerződés 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről.   

 
           Felelős:     - a határozat végrehajtásáért:   
                      a jegyző 
                             - 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. december 31.  
         - a szerződés nyilvántartásba vételére és a szerződés aláírására 
           a pénzügyi teljesítésre: a szerződés aláírását követő 15 nap.  
 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 
hogy a 2. pontban foglalt kötelezettségvállalást a költségvetési rendelet soron 
következő módosításánál vegye figyelembe. 
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Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a jegyző 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a gazdasági főosztály vezetője 
Határidő:   a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a helyiséghasználat biztosításáról a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesület részére című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 
fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Raduka 
Zsuzsanna) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

590/2022. (XII.15.) határozata 
 helyiséghasználat biztosításáról a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

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

ingyenes használatba adja a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, 730/2/A/23 hrsz.-ú, 
természetben, Dunaújváros, Lajos király krt. 10. szám alatt található, 93 m2 

nagyságú orvosi rendelő megnevezésű ingatlanát a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesület részére 2023. január 1. napjától 2024. április 30. 
napjáig szóló határozott időtartamra, jelen határozat mellékletét képező 
haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír 

arról, hogy a bérleti díj összege 1.494.324,- Ft/év, azaz egymillió-

négyszázkilencvenégyezer-háromszázhuszonnégy forint/év támogatásnak 

minősül, és ezen tényt a támogatás összegszerűségével egyetemben DMJV 
Önkormányzata zárszámadásában és illetékes szervei útján közzé köteles tenni 
a szerződés törvény által meghatározott tartalmával egyezően. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert jelen határozat közlésére, valamint felhatalmazza jelen határozat 
mellékletét képező haszonkölcsön szerződés aláírására.  

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

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

                  megküldést követő 8 napon belül 
      - a haszonkölcsön szerződés aláírására: a határozat érintettekkel 
                          való közlését követő 30 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, kivett lőtér 

megnevezésű ingatlanon tervezett beruházások jóváhagyásáról (NKI Invest Kft. 
kérelme) című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Raduka Zsuzsanna) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

591/2022. (XII.15.) határozata 

a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, kivett lőtér megnevezésű ingatlanon tervezett 
beruházások jóváhagyásáról  

(NKI Invest Kft. kérelme) 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező, 
dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Lőtér út 717 hrsz. 
szám alatt található, kivett lőtér megnevezésű, 9467 m2 nagyságú ingatlant 
bérlő NKI Invest Kft. (2425 Nagykarácsony, Jókai u. 24.) kérelmét, és úgy 
határoz, hogy 

- az NKI Invest Kft.-vel 2021. december 21. napján megkötött, és 2027. január 
14. napjáig tartó bérleti szerződést nem hosszabbítja meg 5 évvel; 
- jóváhagyja jelen határozat 1. számú mellékletét képező lőtér felújítási 
munkálatok I. tétele címszó alatt felsorolt munkák - a hivatkozott bérleti 
szerződésben rögzítettek szerint - az NKI Invest Kft. általi elvégzését bruttó 
7.014.000,-Ft összegben; 
- nem támogatja jelen határozat 1. számú mellékletét képező lőtér felújítási 
munkálatok II. tétele címszó alatt felsorolt munkák elvégzését bruttó 
31.636.000,-Ft összegben. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert jelen határozat közlésére. 
 

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

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

                megküldést követő 8 napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Szepesi Attila képviselő módosító javaslatáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 111 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, 
Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Gombos István, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

592/2022. (XII.15.) határozata 
Szepesi Attila képviselő módosító javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatta Szepesi Attila 
képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a határozat egészüljön ki egy új 3. 
ponttal, melyben a közgyűlés előírja, hogy a Duna Dog Center Alapítvány minden év 
november 30-ig számoljon be írásban arról, hogy milyen munkákat végzett el. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros belterület 691/2 helyrajzi szám alatt 

felvett, 2.2231 m2 területű, erdő megnevezésű ingatlan 2037 m2 nagyságú területe 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

593/2022. (XII.15.) határozata 
a Dunaújváros belterület 691/2 helyrajzi szám alatt felvett, 2.2231 m2 területű, 

erdő megnevezésű ingatlan 2037 m2 nagyságú területe használatának  
ingyenes biztosításáról a Duna Dog Center Alapítvány részére  

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

a Duna Dog Center Alapítvánnyal (székhely: 2400 Dunaújváros, Római krt. 4. 
2/1., képviseli: Czibere Cecília elnök) 2020. január 16. napján kötött szerződést 
meghosszabbítja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
kizárólagos tulajdonát képező, Dunaújváros belterület 691/2. helyrajzi szám alatt 
felvett, 2.2231 m2 területű, erdő megnevezésű, természetben Dunaújváros 

Névtelen utca 691/2. hrsz. „felülvizsgálat alatt” található ingatlan („Erdei 
Tornapálya”) 2.037 m2 nagyságú területe vonatkozásában, ezáltal a terület 
további ingyenes használatát biztosítja 2023. január 1. napjától 2025. december 
31. napjáig, jelen határozat mellékletét képező megállapodás szerint. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert jelen határozat közlésére, valamint felhatalmazza jelen határozat 
mellékletét képező megállapodás aláírására.  

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

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

                  megküldést követő 8 napon belül 
                        - a megállapodás aláírására: a határozat érintettekkel való közlését 
                          követő 30 napon belül 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezi a Duna 

Dog Center Alapítványt, hogy minden év november 30-ig írásban számoljon be 
a közgyűlésnek arról, hogy milyen munkákat végzett el az 1. pontban 
meghatározott területen. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                  a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:   minden év november 30. napja a megállapodás időtartama alatt 



49 

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó 
feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintéséről, valamint döntés a 
feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére 
történő átruházásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta 
Endre, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

594/2022. (XII.15.) határozata 

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező 
víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási 

kötelezettségek teljesítésének áttekintéséről, valamint döntés a feladatellátási 
kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő 

átruházásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja azon 

szándékát, miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása 
vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségét átruházza a Magyar Államra. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy 

a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében 
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a víziközmű vagyon és a víziközmű 
működtető eszközök, továbbá az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz 
tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjogának 
térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéséről szóló 
megállapodást aláírja és az átruházáshoz szükséges jognyilatkozatokat 
megtegye. 

 
3.  Dunaújváros Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy 

a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében a 
polgármesternek felhatalmazást ad a jelen határozat 2. pontjában megjelölt 
megállapodás nyomán a víziközmű vagyon, és az azt működtető vagyon 
Magyar Állam részére történő átadására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Határidő: azonnal és folyamatos 

 
4.  Dunaújváros Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír 

arról, hogy a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a közérdekű 
üzemeltető Mezőföldvíz Kft. részére a VKEFFO/2289-13/2022. ügyiratszámú 
határozatában a dunaújvárosi víziközmű-rendszeren nettó 227,273 millió Ft 
tervezett költséggel, a VKEFFO/2295-13/2022. ügyiratszámú határozatában a 
szennyvíz rendszeren nettó 110 millió Ft tervezett költséggel felújítási, 
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beruházási feladatokat engedélyezett, mely költségeknek a bevételekkel nem 
fedezett részével az önkormányzattal kellene elszámolnia, mely elszámolás 
eredményeként az önkormányzatot fizetési kötelezettség terhelhetné, mely 
kötelezettség az 1-3. pontban foglaltak és a felújítási, beruházási feladatok 
teljesülése esetén a Magyar Államot terhelhetik.  
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Mezei Zsolt alpolgármester módosító javaslatáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 8 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Szepesi Attila), 
távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

595/2022. (XII.15.) határozata  
Mezei Zsolt alpolgármester módosító javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatta Mezei Zsolt 
alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a DVCSH Kft.-től kerüljön 
beszerzésre egy olyan nyilatkozat, hogy jelenleg vannak-e eszközei a szippantás 
elvégzésére. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a Mezőföldvíz Kft. szennyvíz szippantási feladatok 

ellátása tárgyában szerződéskötés iránt benyújtott kezdeményezése megtárgyalásáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 8 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), tartózkodott 3 fő (Lőrinczi Konrád, Mészáros 
László, Szepesi Attila), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

596/2022. (XII.15.) határozata  
a Mezőföldvíz Kft. szennyvíz szippantási feladatok ellátása tárgyában 
szerződéskötés iránt benyújtott kezdeményezése megtárgyalásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte a 

Mezőföldvíz Kft. szennyvíz szippantási feladatok ellátása tárgyában benyújtott 
kezdeményezését, és a szerződéskötést jelenleg nem támogatja, mert 
a) a közszolgáltatás ellátására közszolgáltatási szerződést kötött a 

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.-vel, mely szerződés alapján 
a közszolgáltatás nyújtására e társaság jogosult 2021. január 1-től 2023. 
június 30-ig, és a közszolgáltatási szerződés megszűnése, megszüntetése 
eddig még nem történt meg; 

b) a közszolgáltatás közvetlen odaítélésére az önkormányzatnak nincs 
lehetősége, mert a közszolgáltatás odaítélése a hatályos jogszabályok 
alapján elsősorban közbeszerzési eljárás alapján lehetséges. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére. 
 

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

Határidő:  - a határozat közlésére: 2022. december 21. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy kérjen be egy olyan nyilatkozatot a Dunaújvárosi Víz-, 
Csatorna- Hőszolgáltató Kft.-től arra vonatkozóan, hogy rendelkezik-e 
eszközökkel a szippantás elvégzésére. 

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

Határidő:  - a nyilatkozat bekérésére: 2023. január 15. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a DVG Zrt. költségigényeinek megtérítéséről, a Fabó Éva Sportuszoda 
hőszigetelt üvegcserésével kapcsolatosan és vállalkozási szerződés megkötésére című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Mészáros 
László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

597/2022. (XII.15.) határozata 
a DVG Zrt. költségigényeinek megtérítéséről, a Fabó Éva Sportuszoda hőszigetelt 

üvegcserésével kapcsolatosan és vállalkozási szerződés megkötésére 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DVG Zrt. által 
üzemeltetett, az önkormányzati tulajdonban álló, Dunaújváros, Fabó Éva Sportuszoda 
hőszigetelt üvegének cseréjére bruttó 1.578.366,- Ft forrást biztosít a határozat 
mellékleteként csatolt vállalkozási szerződés szerint. 

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

kötelezettség teljesítéséhez szükséges fedezetet a 2023. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 

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

az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2023. évi költségvetés tervezésekor 
vegye figyelembe. 

  
        Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                          a polgármester 
                - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
                         - a költségvetés tervezéséért: 
                   a jegyző 
                  - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                         - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                           közreműködésért: 
      a költségvetési és pénzügyi főosztály vezetője 
      Határidő:  2023. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

határozat közlésére, és a DVG Zrt. által előkészített és jelen határozat mellékleteként 
csatolt vállalkozási szerződés aláírására. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:                              
                a polgármester 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2022. december 22. 

                           - a vállalkozási szerződés aláírására: 2023. január 15. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról, ingatlan 

átminősítés miatti alapító okirat módosításához – I. számú Piactéri Szolgáltatóház 
Társasház című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Lőrinczi 
Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 4 
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

598/2022. (XII.15.) határozata 

tulajdonosi hozzájárulás megadásáról, ingatlan átminősítés miatti alapító okirat 
módosításához – I. számú Piactéri Szolgáltatóház Társasház 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tulajdonosi 

hozzájárulását adja az I. számú Piactéri Szolgáltatóház Társasház Alapító Okirata 

módosításához a határozat melléklete szerint, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
határozat közlésére és az Alapító Okirat és a Szervezeti Működési Szabályzat 
aláírására.   
 
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 forráskiegészítésről a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-
00002 A Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban című 
projekt megvalósításához című határozati javaslatot – mellette szavazott 15 fő (Barta 
Endre, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

599/2022. (XII.15.) határozata 
forráskiegészítésről a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 A Kandó Kálmán tér 

közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban című projekt 
megvalósításához 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a  TOP-6.4.1-16-DU1-2018-
00002 A Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban 
projekt megvalósítása érdekében saját forrásból 15 604 163 Ft-ot biztosítson a 
2023. évi költségvetés terhére azzal, hogy mivel a fenti összeg várhatóan a 
kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó fordított áfa befizetésére fordítandó, 
amelynek pénzügyi teljesítése az önkormányzat költségvetési fizetési 
számlájáról történik, nem szükséges azt átvezetni a projekt alszámlájára. 
 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, 
hogy a projektben jelenleg fennálló forráshiányok fedezetéül Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 58 842 483 Ft pályázati többlettámogatást 
(költségnövekményt) igényelt a Közreműködő Szervezettől. 

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

hogy a jelen határozat 1.) pontjában megjelölt forráskiegészítést Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének 
tervezésekor vegye figyelembe és a 2.) pontban megjelölt igénylések pozitív 
elbírálása esetén a bevételek jóváírását követően a forráskiegészítés 
elszámolható számlákat érintő összegének visszavezetéséről gondoskodjon. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

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

                           a jegyző 
         - a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért, és 
           a kötelezettség nyilvántartásba vételéért:  

                           a gazdasági főosztály vezetője 
Határidő:    - a kötelezettségvállalás rögzítésére: a  2023. évi költségvetési  
         rendelet elfogadása  

       - a bevétel visszavezetésére: annak folyósítását követő  
                            5 munkanapon belül 

        - a határozat közlésére: 2022. január 12. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Rácalmás településrendezési eszközeinek 
módosításáról szóló egyeztetési anyagának véleményezéséről című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

600/2022. (XII.15.) határozata 
Rácalmás településrendezési eszközeinek módosításáról szóló egyeztetési 

anyagának véleményezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Rácalmás 
településrendezési eszközeinek módosításáról szóló egyeztetési anyagát 
elfogadja és az egyeztetési folyamatban továbbra is részt kíván venni. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert a határozat közlésére Rácalmás polgármesterével. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 

         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                főépítészi és pályázati osztályvezető 
Határidő: 2022. december 22. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Szepesi Attila képviselő módosító javaslatáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, 
Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Gombos István, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

601/2022. (XII.15.) határozata 
Szepesi Attila képviselő módosító javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatta Szepesi 
Attila képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a DSZSZ Kft. a 2023. évi első 
közgyűlésre készítsen egy üzleti tervet a megnövekedett tevékenységével 
kapcsolatosan. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az elválasztott rendszerű (zárt szelvényű) 
csapadékvíz elvezető hálózat üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötéséről 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, 
Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Gombos István, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

602/2022. (XII.15.) határozata 
az elválasztott rendszerű (zárt szelvényű) csapadékvíz elvezető hálózat 

üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötéséről  
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy Dunaújváros  közigazgatási területén található elválasztott rendszerű 
csapadékvíz hálózat üzemeltetésére az Önkormányzat 100 százalék tulajdoni 
hányadában lévő Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.-vel 
üzemeltetési szerződést köt 2023. január 01. – 2024. december 31-ig tartó 
időszakra, a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal bruttó 
35.000.000,- Ft/év összegben. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy az elválasztott rendszerű csapadékvíz hálózat üzemeltetési feladatainak 
ellátására vonatkozó kötelezettségvállalás fedezetét a 2023. és 2024. évi 
költségvetésben biztosítja. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2023. és 2024. 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:    2022. december 31. 
   

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
Polgármestert, hogy a határozat 1. sz. mellékletét képező DSZSZ Kft.-vel 
üzemeltetési szerződést aláírja. 

 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a Városüzemeltetési Osztály vezetője 

   
5.  Dunaújváros Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a a 

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

Határidő:      2022. december 31. 
 
6.  Dunaújváros Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezi a 

Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. ügyvezetőjét, hogy a megnövekedett 
tevékenységével kapcsolatosan készítsen üzleti tervet, amely a 2023. évi első 
közgyűlésre kerüljön előterjesztésre. 

 

Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                      a polgármester 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                               a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. ügyvezetője 
                               a Vagyonkezelési Osztály vezetője 

Határidő:      az üzleti terv közgyűlés elé terjesztésére: 
                     2023. január 26. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros, Dózsa Gy. út 11-13. szám mögötti 
parkban, 1 db 4 m fpm. típusú napelemes lámpatest telepítéséről című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
603/2022. (XII. 15.) határozata 

 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 11-13. szám mögötti parkban,  
1 db 4 m fpm. típusú napelemes lámpatest telepítéséről 

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

hogy  Dunaújváros, Dózsa Gy. út 11-13. szám mögötti parkban, 1 db 4 m fpm. 
típusú napelemes lámpatest telepítésére bruttó 528.320.- Ft összeget biztosít, a 
VOLTREX Kft. (székhely: 2400 Dunaújváros, Jókai u. 26.) 2022. december 05-
én kelt árajánlata alapján. 

   
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022 (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. 
mellékletében „24. Felhalmozási tartalékok” cím alatt szereplő „24.3. Képviselői 
körzetekre tartalék” soráról, a 12. melléklet „ 2.  Városüzemeltetés” cím, „ 2.15 
Napelemes LED lámpatestek építése” elnevezésű  sorra történő 
átcsoportosítás útján biztosítható. 

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

hogy az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetés 
soron következő  módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

  
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

       a jegyző 
     - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                      közreműködésért:   
       a gazdasági főosztály vezetője 

Határidő:  a 2022. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja       
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros, Mátyás király út 1. melletti 
zöldterületen új parkolóhelyek közterület-alakítási tervének elkészítésére vonatkozó 
vállalkozási szerződés megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 
11 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

604/2022. (XII.15.) határozata  
a Dunaújváros, Mátyás király út 1. melletti zöldterületen új parkolóhelyek 

közterület-alakítási tervének elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés 
megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújváros, 

Mátyás király út 1. melletti zöldterületen új parkolóhelyek közterület-alakítási 
tervének elkészítése tárgyú munkát a Szabolcs Mérnökiroda Kft-től rendeli 
meg bruttó 1.905.000,- Ft vállalkozási díj fejében. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 
meghatározott feladatok elvégzésére a fedezetet bruttó 1.905.000,- Ft 
összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022 (II. 16.) 
önkormányzati rendelet 9. Mellékletének 24. Felhalmozási tartalék cím alatti 
24.3. Képviselői körzetekre tartalék elnevezésű sorról történő átcsoportosítás 
útján biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 2. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási 
szerződést a Szabolcs Mérnökiroda Kft-vel írja alá. 
 

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

Határidő:   a szerződés aláírására: 2022. január 15. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 
jegyzőt, hogy a 2. pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2022. évi 
költségvetés soron következő módosításának előkészítése során vegye 
figyelembe. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                                a jegyző 
                              - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                                közreműködésért: 
                                a gazdasági főosztályvezető 

Határidő:  a 2022. évi költségvetés soron következő módosításának 
                 időpontja 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Térfelügyelő Rendszer 2-es 
munkaállomás monitor és a 25. sz. kamera  cseréjére vonatkozó szerződés 
megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, 
Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol 
lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

605/2022. (XII.15) határozata 
  a Dunaújvárosi Térfelügyelő Rendszer 2-es munkaállomás monitor és  

a 25. sz. kamera  cseréjére vonatkozó szerződés megkötéséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 
Térfigyelő Rendszer 2-es munkaállomás monitor és a 25. sz. kamera  cseréjét a 
CIVIL ERANDO Kft-től rendeli meg  925.345,- Ft. + ÁFA  vállalkozási díj 
fejében. 

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

meghatározott feladat elvégzésére a fedezetet DMJV Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről és a végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletének 9. melléklet 24. felhalmozási tartalék, 24/3 
képviselői körzetekre tartalék sorról a 12. melléklet 8. közbiztonsági feladatok 
„Dunaújváros Térfigyelő Rendszer monitor és kamera csere” elnevezésű új 
sorra átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 2. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási 
szerződést a CIVIL ERANDO Kft-vel írja alá. 

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

         Határidő: a szerződés aláírására 2022. december 22. 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt 

hogy az 1. pontban szereplő kötelezettség vállalást a 2022. évi költségvetés 
soron következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

 

    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                     a jegyző 

                   - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                     közreműködésért: 

                          a gazdasági főosztályvezető  
Határidő: a 2022. évi költségvetés soron következő módosításának 
                időpontja 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a Pálhalmai Országos BV Intézet főkapujánál, valamint Pálhalma főtéren 
lévő 2 db buszváró felújításához szükséges anyagok beszerzéséhez kapcsolódó 
keretszerződés megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta 
Endre, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szepesi 
Attila), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

606/ 2022. (XII.15.) határozata 
a Pálhalmai Országos BV Intézet főkapujánál, valamint Pálhalma főtéren lévő 2 db 

buszváró felújításához szükséges anyagok beszerzéséhez kapcsolódó  
keretszerződés megkötéséről 

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

Pálhalmai Országos BV Intézet főkapujánál, valamint Pálhalma főtéren lévő 2 db 
 buszváró felújításához szükséges anyagok beszerzésére és helyszínre szállítására a 
DVG Zrt.-vel (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) keretszerződést kíván kötni br. 
2.000.000.- Ft keretösszegben. 

 
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 4/2022 (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében „24. Felhalmozási 
tartalékok” cím alatt szereplő „24.3. Képviselői körzetekre tartalék” soráról a 13. 
melléklet „1.  Városfejlesztés és rendezés” cím, „Pálhalmai buszmegálló felújítása” 
elnevezésű új sorra történő átcsoportosítás útján biztosítható. 

 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a 
határozat mellékletét képező vállalkozási keretszerződést a DVG Zrt.-vel írja alá. 

     
    Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                   a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a városüzemeltetési osztály vezetője 
 Határidő: 2023. január 15. 

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

az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

  
  Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

          a jegyző 
        - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                               közreműködésért:   
          a gazdasági főosztály vezetője 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

607/2022. (XII.15.) határozata 

önkormányzati tulajdonú intézmények javítási munkáiról 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy az önkormányzati tulajdonú intézmények javítási munkáit bruttó 
1.241.494,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti. 

   
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 13. melléklet 1. 
Városfejlesztés és -rendezés 1.6  „Önkormányzati tulajdonú üdülő felújítása” 
elnevezésű soráról 1.241.494,- Ft-ot, a 7. melléklet 1. Városfejlesztés és -
rendezés 3. „Dologi kiadások” elnevezésű sorára történő átcsoportosítása útján 
biztosítja.     

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

hogy az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetés 
soron következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint 
a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket 
végezze el. 

  
  Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

            a jegyző 
          - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                              közreműködésért:   
                a gazdasági főosztály vezetője 
          - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 

            a városüzemeltetési osztály vezetője        

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

              - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére:  
                              2022. december 21. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2023. évet érintő folyószámlahitel igénybevételének szándékáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 8 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Lőrinczi Konrád, 
Mészáros László, Szepesi Attila), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

608/2022. (XII.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évet érintő 

folyószámlahitel igénybevételének szándékáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az éven belüli 
folyószámlahitel igénybevételének szándékára az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2023. évben esetlegesen 
jelentkező, a költségvetési bevételek és kiadások időbeni elkülönülése miatt, a 
keletkező átmeneti hiány finanszírozására éven belüli folyószámlahitel 
igénybevételi szándékát jelzi a K&H Bank Zrt. felé. A Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (3) bekezdésének b) pontja 
alapján az önkormányzat naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető 
ügyletéhez nincs szükség Kormány hozzájárulására. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy jelentse be a folyószámlahitel igénybevételi szándékot a 
számlavezető K&H Bank Zrt. felé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
           a gazdasági főosztályvezető 

Határidő: a hitelfelvételi szándék bejelentésére: 2022. december 20. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által 

kötendő forgóeszköz hitelszerződéshez garancia vállalásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 8 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene 
szavazott 3 fő (Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Szepesi Attila), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Gombos István, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

609/2022. (XII.15.) határozata  

  a  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által kötendő forgóeszköz 
hitelszerződéshez garancia vállalásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír 

arról, hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 2400 
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.; cégjegyzékszám: 07-10-001030). a 
távhőszolgáltatási feladata ellátása finanszírozásához a Kereskedelmi és 
Hitelbankkal kíván 2.500.000.000,- Ft összegű forgóeszköz hitelszerződést 
kötni. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 
hogy az 1. pontban körülírt forgóeszköz hitelszerződéshez Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata nyilatkozatban garanciát vállaljon 2.500.000.000,- 
Ft összeg erejéig azzal, hogy a jognyilatkozatban meghatározott időpontok 
közül abban az időpontban szabadulhat a Garancia alapján fennálló fizetési 
kötelezettsége alól, amely korábban bekövetkezik: (1) 2023. december 30. 
napja; VAGY (2) a Biztosított Szerződésen alapuló valamennyi Biztosított 
Kötelezettség megszűnik. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert a jelen határozatban foglaltak teljesítéséhez szükséges 
jognyilatkozat megtételére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármestert 
             -  a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                az aljegyző 

Határidő: a jognyilatkozat aláírására: 2022. december 31. 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatóját az önkormányzat 
garanciavállalás alapján történő teljesítése esetére a teljesített összeg DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. megtérítése érdekében az önkormányzat és a 
gazdasági társaság között megkötendő megállapodás előkészítésére és a 
polgármester részére történő benyújtására, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság véleményének kikérését követően. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért: 
                a DVG  Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 

Határidő: a megállapodás aláírására: 2023. január 31. 
 

5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 
jegyzőt, hogy a 2. pontban foglalt kötelezettségvállalást az önkormányzat 2023. 
évi költségvetési rendelete előkészítése során tervezze be. 

                  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 

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

Határidő: a 2023. évi költségvetés tervezésének időpontja              
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közbeszerzési Szabályzatának 3. számú módosításáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szántó Péter, Szepesi Attila, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

610/2022. (XII.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatának 3. számú módosításáról 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát 2022. 
december 15. napjától az alábbiak szerint módosítja: 

 
A szabályzat II. fejezet 4.6.9. – 4.6.13. alpontjában szereplő szöveg helyébe az 
alábbiak kerülnek: 

 
 „4.6.9. Különleges jogrend bevezetése esetén az Alaptörvény 53. cikke, 

valamint a  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi  CXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
katasztrófavédelmi törvény) 46.§ (4) bekezdése alapján  veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 
polgármester gyakorolja. 

 

4.6.10. A 4.6.9. pontban meghatározott esetben, továbbá abban az esetben, ha 
a bírálóbizottsági tagok személyes jelenléte - így különösen, ha a döntés 
soronkívülisége ezt  indokolja – nem biztosítható, a bírálóbizottság a 
közbeszerzési dokumentáció tervezetét elektronikus  úton véleményezi, 
továbbá az ajánlatok értékelését, amennyiben az eljárás lezárásához 
szükséges a  közbenső döntést, valamint az eljárás eredményének 
megállapítását is elektronikus úton végzi el.  

 
 4.6.11. A 4.6.10. pontban meghatározott esetben a bírálóbizottsági tag a 

részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott dokumentáció, előterjesztés 
alapján az egyéni bírálati lapot köteles kinyomtatni, majd azon - amennyiben 
van - egyéb észrevételeit rögzíteni, majd a bírálati lapot aláírva elektronikus 
úton köteles visszaküldeni DMJV Polgármesteri Hivatala közbeszerzési 
referense(i) számára, a dokumentumok rendelkezésre bocsátást követő két 
munkanapon belül. Az aláírt és elektronikusan továbbított egyéni bírálati lapot a 
bírálóbizottsági tagnak a soron következő rendes bizottsági ülésen 
rendelkezésre kell bocsátania.  

 
 4.6.12. A 4.6.10. pontban foglalt esetben az 1. melléklet szerinti 

összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat a bírálóbizottsági tag részére 
elektronikus úton kerül továbbításra, melyet aláírva elektronikus úton köteles 
visszaküldeni DMJV Polgármesteri Hivatala közbeszerzési referense(i) 
számára, a dokumentumok rendelkezésre bocsátást követő 2 munkanapon 
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belül, mely nyilatkozatot a különleges jogrend megszüntetését követő soron 
következő bizottsági ülésen rendelkezésre kell bocsátania.  

 
         4.6.13. Feladatok, felelősök: 
 

4.6.9.- 4.6.12. pontokban foglaltak alapján  
esetekben a dokumentumok elektronikus úton 
történő továbbításának előkészítéséért felelős 
(4.6.9-4.6.12.): 

a közbeszerzési tanácsadó 
DMJV Polgármesteri Hivatalának 
közbeszerzési referense(i) 
 

4.6.9.- 4.6.12. pontokban foglaltak alapján a 
dokumentumok elektronikus úton történő 
továbbításáért felelős: 

DMJV Polgármesteri Hivatalának 
közbeszerzési referense(i) 

4.6.9.- 4.6.12. pontokban foglaltak alapján a 
dokumentumok elektronikus úton történő 
visszaküldéséért felelős: 

a bírálóbizottság 

4.6.9.- 4.6.12. pontokban foglaltak alapján az 
elektronikus úton megküldött dokumentumok 
kezeléséért felelős: 

DMJV Polgármesteri Hivatalának 
közbeszerzési referense(i) 

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

hogy a módosítások közbeszerzési szabályzatban való átvezetéséről 
gondoskodjon. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési 
szabályzat aláírására. 

 
Felelős: - a módosítások átvezetéséért: 

                            a jegyző 
   - az egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési szabályzat 
     aláírásáért: 

                            a polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 

                             az aljegyző 
Határidő:  azonnal 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
Most egy név szerinti szavazást fog majd következni. A közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti testületi döntéshozatal esetén név 
szerinti szavazást kell alkalmazni. Az SZMSZ 32. § (2) bekezdése szerint 
név szerinti szavazás során az ülést vezető felolvassa a képviselők nevét 
és a jelenlévő képviselők a nevük felolvasásakor felállva igennel vagy 
nemmel szavaznak, tartózkodnak a szavazástól. A szavazás eredményét 
a jegyző írásban felvezeti a névsorra a képviselő neve mellett. Tehát 
kérem tisztelt képviselő-társaimat, hogy a nevük felolvasás után álljanak 
fel, és hangosan mondják be majd a szavazatukat.  
 
Barta Endre - igen 
Lőrinczi Konrád - igen 
Mészáros László - igen 
Mezei Zsolt - igen 
Motyovszki Mátyás - igen 
Orosz Csaba - igen 
Szántó Péter - igen 
Szepesi Attila - igen 
Dr. Székely Károly - igen 
Tóth Kálmán - igen 
És az én szavazatom – igen 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

611/2022. (XII.15.) határozata 
„Közétkeztetés biztosítása Dunaújvárosban" tárgyú közbeszerzési 
eljárás dokumentumainak elfogadásáról, az eljárás megindításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a "Közétkeztetés 

biztosítása Dunaújvárosban" tárgyú közbeszerzési eljárásra a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdése b) 
pontja szerinti nyílt (hirdetménnyel induló) közbeszerzési eljárás lefolytatását 
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 2023-2024-2025. évi költségvetésében figyelembe veszi, és 
jelen határozattal kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás 
igénybevételéhez szükséges fedezetet biztosítja. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
a jegyző 

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
a gazdasági 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: 2023. január 15. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Polgármesteri Hivatal által „Irodatechnikai 
berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek bérlése teljes körű 
üzemeltetési szolgáltatással” tárgyban indítandó közbeszerzési eljárás kapcsán a 
fedezet biztosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta 
Endre, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
612/2022. (XII.15.) határozata 

a Polgármesteri Hivatal által „Irodatechnikai berendezések, valamint 
kapcsolódó informatikai rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési 
szolgáltatással” tárgyban indítandó közbeszerzési eljárás kapcsán a 

fedezet biztosításáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, 
hogy a Polgármesteri Hivatal „Irodatechnikai berendezések, valamint 
kapcsolódó informatikai rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési 
szolgáltatással” tárgyban közbeszerzési eljárást indít. 

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

az 1. pontban szereplő, 2023-2024-2025-2026-2027. évben megvalósuló 
szolgáltatás megrendelés fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2023-2024-2025-2026-2027. évi költségvetésébe betervezi, és 
jelen határozattal kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás 
igénybevételéhez szükséges fedezetet biztosítja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

a jegyző 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

a gazdasági főosztályvezető 
Határidő: a mindenkori költségvetés tervezése 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a Mészáros László képviselő úr képviselői 

indítványa alapján Kaposvár polgármesterének kezdeményezéséhez történő 
csatlakozásról című határozati javaslatot – mellette szavazott 3 fő (Lőrinczi Konrád, 
Mészáros László, Szepesi Attila), ellene szavazott 7 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), 
tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt) – nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

613/2022. (XII.15.) határozata  
Mészáros László képviselő úr képviselői indítványa alapján Kaposvár 

polgármesterének kezdeményezéséhez történő csatlakozásról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nem fogadta el a 
Mészáros László képviselő úr indítványa alapján Kaposvár polgármesterének 
kezdeményezéséhez történő csatlakozásról című határozati javaslatot. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságából nem képviselő 
bizottsági tag visszahívásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

614/2022. (XII.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi, 

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságából nem képviselő bizottsági tag 
visszahívásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Pénzügyi, 

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságból Murányi Sándor nem képviselő 
bizottsági tagot visszahívja 2022. december 31. napjával. 

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

hogy a jelen határozattal megválasztott képviselő bizottsági tag tiszteletdíjával 
kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság összetételében bekövetkezett 
változásokat a Közgyűlés SZMSZ-ének 5. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi osztály vezetője 

Határidő: 2023. január 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottsága új képviselő bizottsági tagjának 
megválasztásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Raduka Zsuzsanna) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

615/2022. (XII.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális, Egészségügyi és 

Lakhatási Bizottsága új képviselő bizottsági tagjának megválasztásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Szociális, 
Egészségügyi és Lakhatási Bizottság képviselő tagjának az elhunyt Utassy Éva 
képviselő helyére 2023. január 1. napjával Mészáros László képviselőt 
megválasztja. 

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

hogy a jelen határozattal megválasztott képviselő bizottsági tag tiszteletdíjával 
kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a Szociális, 
Egészségügyi és Lakhatási Bizottság összetételében bekövetkezett 
változásokat a Közgyűlés SZMSZ-ének 5. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi osztály vezetője 

Határidő: 2023. január 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottsága új képviselő bizottsági 
tagjának megválasztásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Raduka 
Zsuzsanna) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

616/2022. (XII.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Oktatási, Kulturális és 

Társadalmi Kapcsolati Bizottsága új képviselő bizottsági tagjának 
megválasztásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Oktatási, 

Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság képviselő tagjának az elhunyt 
Utassy Éva képviselő helyére 2023. január 1. napjával Mészáros László 
képviselőt megválasztja. 

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

hogy a jelen határozattal megválasztott képviselő bizottsági tag tiszteletdíjával 
kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint az Oktatási, 
Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság összetételében bekövetkezett 
változásokat a Közgyűlés SZMSZ-ének 5. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi osztály vezetője 

Határidő: 2023. január 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottságából képviselő bizottsági 
tag visszahívásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta 
Endre, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Mészáros László), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Raduka Zsuzsanna) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

617/2022. (XII.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Közbiztonsági és 

Környezetvédelmi Bizottságából képviselő bizottsági tag visszahívásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Közbiztonsági 
és Környezetvédelmi Bizottságból Motyovszki Mátyás képviselő bizottsági tagot 
visszahívja 2022. december 31. napjával. 

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

hogy a jelen határozattal megválasztott képviselő bizottsági tag tiszteletdíjával 
kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a Közbiztonsági 
és Környezetvédelmi Bizottság összetételében bekövetkezett változásokat a 
Közgyűlés SZMSZ-ének 5. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi osztály vezetője 

Határidő: 2023. január 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése 2023. évi munkatervének elfogadásáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, 
Gombos István, Raduka Zsuzsanna) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

618/2022. (XII.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023. évi 

munkatervének elfogadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2023. évi 
munkatervét az előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint 
jóváhagyja. 

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

hogy az egyes közgyűlések üléseit az 1. ponttal jóváhagyott "Munkaterv"-re 
figyelemmel készíttesse elő, illetve az abban foglalt feladatokat hajtsa végre. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
      a jegyző 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      valamennyi főosztályvezető és osztályvezető 
    - a végrehajtásban való közreműködést koordinálja: 
      az aljegyző 
Határidő:  2023. december 31-ig folyamatos 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti 
állapotáról szóló tájékoztatójának elfogadásáról és kiadásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó 
Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna 
Gábor, Gombos István, Raduka Zsuzsanna) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

619/2022. (XII. 15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló  

tájékoztatójának elfogadásáról és kiadásáról 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztatót. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy az 1.) pontban elfogadott környezeti állapotról szóló 
tájékoztatót nyomdai és elektronikus kiadvány formájában tegye közzé és 
hozzáférhetővé a lakosság számára többek között az önkormányzat hivatalos 
internetes honlapján is. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a hatósági főosztály környezetvédelmi osztály vezető ügyintézője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2022. december 21. 

      - a nyomdai és elektronikus kiadvány elkészítésére:  
                          2023. március 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintésének 
elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Raduka Zsuzsanna) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

620/2022. (XII.15.) határozata 
a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintésének elfogadásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját (2019-
2023) áttekintette és a felülvizsgálatát - a határozat mellékletében szereplő 
tartalommal – megtárgyalta és elfogadja.  

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a program záradékának aláírására. 
 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 
hogy küldje meg a programot a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 
részére.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      jegyző 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a személyügyi osztály vezetője 
Határidő: 2022. december 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala 2023.01.01-től 2027.12.31-ig szóló Esélyegyenlőségi Tervének 
elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Mészáros László), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, 
Raduka Zsuzsanna) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

621/2022. (XII.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2023.01.01-től 

2027.12.31-ig szóló Esélyegyenlőségi Tervének elfogadásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény 63. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a határozat melléklete 
szerint – elfogadja Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
2023.01.01-től 2027.12.31-ig szóló Esélyegyenlőségi Tervét.  

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

hogy a dokumentumot tegye közzé a helyben szokásos módon, továbbá a terv 
hatályosulását, szükség szerint tegyen javaslatot annak módosítására 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

  a jegyző  
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         a személyügyi osztály vezetője  

Határidő: 2022. december 31. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
önkormányzati tulajdonú szakember lakás bérlőkijelölés jog biztosításáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, 
Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol 
lévő 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Raduka Zsuzsanna) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

622/2022. (XII.15.) számú határozata 
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság önkormányzati tulajdonú szakember 

lakás bérlőkijelölés jog biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a bérlőkijelölési jogról megállapodást kössön a Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság képviselőjével a 57/A/36 helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben a Dunaújváros, Vasmű út 61. 9. 1. 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 a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére.  
 
Felelős:  – a határozat végrehajtásáért: 

     polgármester 
  – a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

     a Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály vezetője 
Határidő:  a megállapodás aláírására: 2023. február 28. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási új közszolgáltatás szerződés megkötéséről – Volánbusz Zrt. című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Szepesi Attila), 
távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Raduka Zsuzsanna) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

623/2022. (XII.15.) határozata 
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási új közszolgáltatás 

szerződés megkötéséről – Volánbusz Zrt. 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 537/2022. 

(XI.17.) határozatával döntött arról, hogy a Volánbusz Zrt.-t közvetlenül bízza 
meg, az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 
közszolgáltatás ellátásával.  

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

körülírt közszolgáltatás ellátására, a Volánbusz Zrt. által megküldött, jelen 
határozat mellékleteként csatolt Közszolgáltatási szerződés tervezetet, 2023. 
január 01-től történő hatályba lépéssel megismerte és elfogadja azzal, hogy  

 
a) a Közszolgáltatási szerződés X.4. pontja 45.621.000,- Ft/hó ellentételezési 

díjat határoz meg ellentételezési előlegként, továbbá 
 

b) a Közszolgáltatási szerződés 2. mellékleteként csatolt viteldíj táblázatot 
elfogadja az alábbiak szerint, 2023. február 1. napjával történő hatályba 
lépéssel: 
 

Megnevezés 

Egységár  
2022. 

január 1.  
(Ft/db) 

Javasolt 
bruttó 

egységár  
2023. 

február 1. 
(Ft/db) 

Index   
(%) 

Menetjegy elővételben 250 280 112,00% 

Menetjegy autóbuszon 320 350 109,38% 

Gyűjtőjegy (10 db) 2300 2 600 113,04% 

Napijegy 750 850 113,33% 

Összvonalas bérlet (havi) 7 000 7 700 110,00% 

Összvonalas bérlet (félhavi) 3 800 4 200 110,53% 

Összvonalas bérlet (negyedéves) 19 500 21 500 110,26% 

Arckép nélküli összvonalas bérlet 
(havi) 

19 500 21 500 110,26% 

Arckép nélküli összvonalas bérlet 
(negyedéves) 

55 000 60 000 109,09% 

Tanulóbérlet (havi) 2 500 2 750 110,00% 

Tanulóbérlet (negyedéves) 7 000 7 700 110,00% 
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Nyugdíjas bérlet (havi) 2 500 2 750 110,00% 

Nyugdíjas bérlet (negyedéves) 7 000 7 700 110,00% 

 
c) az 1. pontban hivatkozott határozat 3. pontja szerinti menetrendtervet a jelen 

határozat 2. pontjában jelzett Közszolgáltatási szerződés 1. mellékletei szerint 
elfogadja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert a határozat közlésére és a jelen határozat 2. pontjában említett 
részleteket is tartalmazó Közszolgáltatási szerződés aláírására, az esetleges 
lényeges tartalmi elemeket nem érintő változtatásokat is beleértve. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                       a polgármester   
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály vezetője       

Határidő: - a határozat közlésére: 2022. december 22. 
                        - a közszolgáltatási szerződés aláírására: 2022. december 31. 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, 

hogy a jelen határozat 2. számú mellékletében csatolt KP24281-19/2022, a 
Techonlógiai és Ipari Minisztériumnak megküldött, „Helyi és helyközi közösségi 
közlekedés integrációja Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén” tárgyú önkormányzati megkeresésre válasz nem érkezett a 
Minisztériumtól. 

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

hogy az 2. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2023. évi költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe. 

  
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                        a polgármester 
                 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                     a vagyonkezelési osztály vezetője 
                      - a költségvetés tervezéséért: 
                   a jegyző 
                  - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
               a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                      - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                        közreműködésért: 
      a költségvetési és pénzügyi főosztály vezetője 

Határidő: 2023. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a dunaújvárosi közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó 
üzemeltetési szerződés megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Raduka Zsuzsanna) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

624/2022. (XII.15.) határozata 

a dunaújvárosi közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó üzemeltetési 
szerződés megkötéséről 

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a 
dunaújvárosi közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására az Önkormányzat 100 
százalék tulajdoni hányadában lévő Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.-vel 
üzemeltetési szerződést köt 2023. január 01. – 2024. december 31-ig tartó időszakra, a 
határozat melléklete szerinti tartalommal bruttó 20.000.000,- Ft/év összegben. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a 
közcélú vízgazdálkodási üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó 
kötelezettségvállalás fedezetét a 2023. és 2024. évi költségvetésben biztosítja. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 
az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2023. és 2024. évi költségvetés 
előkészítése során vegye figyelembe. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                          a jegyző 

                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          a Gazdasági Főosztály vezetője 

Határidő: 2023./2024. évi költségvetés előkészítésének időpontja 
 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert, 
hogy a határozat mellékletét képező üzemeltetési szerződést a Dunaújvárosi 
Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.-vel aláírja. 

 

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

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

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                          a polgármester 
                        - a határozat végrehajtásában való 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 Dunaújvárosba vezető, 6. számú főút északi 
bevezető szakaszán „Welcome” üdvözlőtábla kihelyezéséről című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó 
Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna 
Gábor, Gombos István, Raduka Zsuzsanna) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

625/2022. (XII.15.) határozata 
a Dunaújvárosba vezető, 6. számú főút északi bevezető szakaszán „Welcome” 

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

hogy a Dunaújvárosba vezető, 6. számú főút északi bevezető szakaszán 
„Welcome” üdvözlőtábla kihelyezésére bruttó 1.135.170.- Ft összeget biztosít, a 
DVG Zrt. (székhely: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) 2022. november 15-
én kelt árajánlata alapján. 

 
2.)  Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. 
mellékletében „24. Felhalmozási tartalékok” cím alatt szereplő „24.3. Képviselői 
körzetekre tartalék” soráról, a 7. melléklet „ 2. Városüzemeltetés” cím, „ 3. 
Dologi kiadások ” elnevezésű sorra történő átcsoportosítás útján biztosítható. 

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

hogy az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetés 
soron következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                         a jegyző 
                       - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                         közreműködésért:  
                         a gazdasági főosztály vezetője 

Határidő: a 2022. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja  
 

 


