
 

 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 3. pontjában „13 M Ft-ot az 
általános tartalék terhére és 13 M Ft-ot pedig a felhalmozási tartalék tartalék terhére” 
szövegrész kiegészítésével – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Selyem József, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő 
(Pintér Tamás), tartózkodott 2 fő (Kismoni László, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

64/2014. (IV.24.) határozata 
 a 317/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanon a PASE pályázati támogatásából l 

műfüves pályák kialakítására  használatára és hasznosítására, valamint 
karbantartására vonatkozó együttműködési megállapodás elfogadására 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
1. felhatalmazza a polgármestert a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál 

Sportegyesülettel a dunaújvárosi 317/2 hrsz.-ú ingatlanon két műfüves 
labdarúgó pálya kialakítására, használatára és hasznosítására, valamint 
karbantartására vonatkozó jelen határozat mellékletét képező együttműködési 
megállapodás minta alapján a pályák üzemeltetését végző társaságra is kiterjedő, 
esetlegesen három oldalú megállapodás megkötésére, valamint a villamos, gáz, 
ivóvíz, szennyvíz, egyéb szükséges közművek bekötésére vonatkozó, a DVG Zrt.-
vel való, általa előkészített vállalkozási szerződés megkötésére az ügyrendi 
igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően, továbbá az építési 
tevékenységek végzéséhez, különösen a Tao tv. 22/C. § - ban foglaltak 
teljesüléséhez szükséges valamennyi nyilatkozat aláírására. 

 
2. kizárólagos tulajdonát képezi a dunaújvárosi 317/2 hrsz.-ú, kivett a. vidámpark, b. 

erdő megnevezésű, 205346 m2 nagyságú,  természetben Dunaújváros, belterületi 
ingatlan, melyet az OVT Paks közötti mikrohullámú lánc biztosítására építési 
korlátozás terhel a Városi Tanács VB. Műszaki Osztálya jogutódja jogosult javára, 
továbbá  az E.-ON Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Zártkörű Részvénytársaság 
javára bejegyzett vezeték szolgalmi jog terhel a tulajdoni lap II. 2. és a II. 5. 
sorszám alatt, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala javára  
bejegyzett földmérési jelek  elhelyezését biztosító használati jog terhel, végül a 
egyetemes keretbiztosítéki jelzálogjog  terheli 35.000000EUR legmagasabb 
összeg erejéig a tulajdoni lap II.8. bejegyző határozat szerinti tartalommal az 
ERSTE Bank Hungary Zártkörűen Működő részvénytársaság jogosult javára. 
Ezennel hozzájárul a Tao. tv. 22/C. §-a alapján a beruházás üzembe helyezését 
követő 30 napon belül  15 évre, a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba 
az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog bejegyzéséhez, az ingatlan 
tulajdoni lapja II. részében meghatározott terheket követő rangsorban a jogosultak 
hozzájárulásával, a PASE ügyintézése és költségviselése mellett. 

 
3. a dunaújvárosi 317/2 hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó két műfüves pálya 

rendeltetésszerű használatba hozatalához és annak fenntartásához Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetéséről és 
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végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendeletben 
felújítási, javítási, karbantartási költség, valamint a használattal járó költségek, a 
felmerülő közterhek viselésére 2.000.e.ft,-ot, őrzésére 6.000.e ft-ot,  karbantartó 
gép beszerzésére 10.000 e ft-ot, villamos, gáz, ivóvíz, szennyvíz bekötésre 
8.000.e ft-ot forintot különít el a 13 M Ft-ot az általános tartalék terhére és 13 M Ft-
ot pedig a felhalmozási tartalék tartalék terhére. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:  a határozat közlésére, és a szerződés megkötésére: a határozat 

vagyonkezelési osztály részére történő megküldését követő 8 napon 
belül 

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

foglalt döntést az önkormányzat 2014. évi költségvetése legközelebbi 
módosításakor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                  a polgármester 
                - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
                - a költségvetés módosításáért: 
                  a jegyző 
                - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   a költségvetés következő módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti 

időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott 
hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról 
Előadó: a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk az első napirendre, mely a két ülés közötti időszak tájékoztatója. 
 

Pintér Tamás képviselő: 
 
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Engedjék meg, hogy én is az április 6-ai választásokról pár szót had 
mondjak. Én ezúton is szeretném megköszönni azt a több mint tízezer 
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támogató szavazatot, amellyel gyakorlatilag a Dunaújvárosban, illetve 
körzetében a második legerősebb párttá a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom vált, hiszen csupán 4%-kal kapott több támogatást az öt 
pártnak az összefogása. Én köszönöm szépen aktivistáimnak, 
segítőimnek, támogatóimnak az áldozatos munkájukat. Szeretném 
megköszönni a hivatal munkatársainak - ahogy említette polgármester úr 
is - a gyakran éjszakába nyúló, ám mégis szakmailag precíz munkájukat. 
Szeretném megköszönni a korrekt média munkatársainak a korrekt 
hozzáállást, így a hírlapnak, illetve a Médiaháznak a korrekt hozzáállását. 
Viszont szeretném megköszönni a plakátfirkálóknak is és a firkászoknak is 
a kontra produktív munkájuk miatt kapott szavazatokat. De sok erőt és 
kitartást kívánok Dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselő úrnak is, 
akinek igencsak szüksége is lesz ezekre a tulajdonságokra, hiszen Ő is 
zászlajára tűzte a Vasmű munkahelyeknek a megmentését és ez hogyha 
valóban igaz, az egykohós működésnek a hírei, akkor komoly problémát 
okozhat a közeljövőben ha a folyékony-fázis vonalon elbocsátásokra lehet 
számítani. Bízok benne, hogy ezeknek a munkahelyeknek a 
megmentéséért fog lobbizni, bízok benne, hogy látványberuházások 
helyett munkahelyteremtő projektekért fog lobbizni, a város 
egészségügyéért fog lobbizni, a város közbiztonságáért, kilakoltatási 
moratórium lejárta után a bajbajutott családokért fog lobbizni. Merthogy 
feladat van bőven és én ezért is kívánok neki innen is jó egészséges és 
kitartást munkájához és az itt élők boldogulásáért, ahogy mondta 
polgármester úr is a kétharmados felhatalmazással tessenek élni, ne 
pedig visszaélni! Köszönöm szépen a szót.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Világos. Egyúttal szeretném felhívni a jelölő szervezetek figyelmét, mert 
ide tartozó, bár erről telefonon egyeztettem mint Pintér Attila pártelnök 
úrral, mint Pintér Tamás pártelnök úrral, meg önmagammal, mint 
pártelnökkel, hogy kérem szíves figyelmüket a 30 napos határidő 
betartására a plakátok eltávolítására. Ezt egyébként a legkönnyebb a mi 
esetünkben végrehajtani, mert nem voltak plakátjainak, csak elvétve egy-
két központilag kihelyezett, mi úgynevezett mozgósítási kampányt 
folytattunk. A Jobbik korrektül eltávolította a város valamennyi pontján a 
plakátokat. Azonban Magyar András még kint villog a város ezernyi 
pontján, a 30 napos határidő lejárta után kőkeményen meg fogja az 
MSZP-t büntetni a polgármesteri hivatal a megfelelő jogszabályoknak 
mentén természetesen. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Mindenek 
előtt szeretnék jegyző asszonynak gratulálni a kinevezéséhez és sok 
sikert kívánni a munkájához és gratulálni szeretnék Galambos Dénes 
úrnak is a győzelméhez és szeretnék köszönetet mondani a kormányváltó 
összefogás minden támogatójának, aktivistájának és szavazójának egy 
olyan versenyben indultunk, ahol a Fidesznek lejtett a pálya. A Fidesznek 
lejtett a pálya, hiszen teljesen a saját képükre szabták a választási 
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rendszert. 1998. óta nem kapott annyira kevés listás szavazatot a Fidesz, 
mint most. Mégis kétharmados többségük lesz a parlamentben. És akkor 
még nem is beszéltünk a közmédia, vagy éppen a HírTv 
hazugságcunamijáról, vagy arról, hogy az ellenzéket lejárató kampányt 
kiszervezték az álcivil CÖF-nek, vagy a televíziókban kormányzati 
hirdetésként mentek a Fidesz hirdetései akkor, amikor ez az ellenzéki 
pártokat különböző törvénymódosítási machinációkkal seperték ki a 
reklámozás lehetőségéből. És hát itt Dunaújvárosban is polgármester úr 
mindent elkövetett azért, hogy a Fidesznek lejtsen a pálya. Akkor, amikor 
bürokratikus eszközökkel ellehetetlenítette a vitát itt a képviselő-testület 
ülésén. Pedig én nagyon szívesen szerettem volna megkérdezni, hogy 
akkor most hogyan is állunk az oroszokkal, hiszen polgármester úr Ön 2-3 
hónappal ezelőtt itt üldözte őket a közgyűlés termében. Aztán az oroszok 
nem mennek, hanem jönnek az Ön szavazatával Paksra, atomerőművet 
építeni egy olyan hitellel, ami 100 évre euró alapon Oroszországhoz 
láncolja Magyarországot. És hát arról is szót kell említenünk, hogy 
polgármester úrnak kettő hétig nem sikerült aláírnia az Együtt PM 
Szövetség közterület-foglalási engedélyét. Érdekes módon pont abban a 
kettő hétben, amikor az Európa Parlamenti ajánlásokat lehetett gyűjteni. 
De félreértés ne essék én nem mentegetni, vagy felmenteni szeretném az 
Összefogás pártjait, hiszen mi arra szerződtünk, hogy ebben a  nehéz 
helyzetben is reményt kínáljunk a választóknak. Az, hogy ez nem sikerült 
abból le kell vonni a tanulságokat, hogy ennek milyen szerkezeti vagy 
politikai okai voltak. Én a magam részéről is több kompromisszumot 
kötöttem, amikért vállalom a felelősséget. De ennek a választásnak 
számomra a legvilágosabb tanulsága az, hogy nem lesz kormányváltás 
korszakváltás nélkül. Pontosan ezért folytatom a munkámat a részvételt a 
szívügyemben a magyar baloldal megújításában. Azt gondolom, hogy az 
én generációmnak, nekünk, akik be kell vallanom azért voltunk szomorúak 
Antal József halálakor, mert megszakították a Walt Disney mesét, egyre 
komolyabb szerepet kell vállalnunk a közügyekben. Én a saját 
szerepvállalásomat abban látom, hogy létrejön egy olyan hiteles zöld 
baloldali alternatíva, amelyik alázattal fordul a leszakadók problémái felé 
és amelyik biztonságot kínál a középosztálynak. És folytatni kell itt 
Dunaújvárosban is. Én hiszem, hogy Dunaújváros többet és jobbat 
érdemel a mostani városvezetésnél és ezért a következő hónapokban a 
saját feladatomnak azt tekintem, hogy létrejöjjön egy olyat szövetség itt 
Dunaújvárosban, amelyik képes a győzelemre az önkormányzati 
választásokon. Nem pusztán politikai pártoknak kell összefognia, hanem 
dunaújvárosi polgároknak kell szövetséget kötniük Dunaújvárosért. Egy 
olyan szövetséget kell létrehoznunk, amelyikben jól érzi magát a Fideszes 
városvezetésből okkal kiábrándult jobboldali, pont úgy mint a hontalan 
liberális, az elkötelezett zöld, az olyan új baloldali fiatal, mint én, vagy az 
aki 20 éve minden októberben az MSZP-re szavaz. Azt szeretném, ha ez 
a szövetség legyen politikai otthona a fiataloknak pont úgy, mint a 
tisztességben megőszült városalapítóknak és ennek az összefogásnak, 
ennek a szövetségnek társadalomban kell gyökereznie. Ki kell nyitnunk a 
várospolitika kapuját és szövetséget kell kötnünk a várost meghatározó 
társadalmi csoportjaival, a civil szervezeteivel, a szakszervezetekkel is. Az 
Ő észrevételeik és kritikáik alapján kell megfogalmaznunk az élhető város 
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programját. A programot, amelyik Dunaújvárosnak fejlődést, a városban 
lakóknak biztonságot, munkahelyteremtést és a munkahelyek megtartását 
kínálja. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Képviselő úr. A monológjának 95%-ára nem reagálok, mert az be tudom 
arra, hogy interjút adott a Dunaújvárosi Televíziónak. Hiszen 30 és fél nap 
múlva Európa Parlamenti választás van. Semmi gond. 5%-ára reagálnom 
kell, mind a hivatal, mind magam védelmében, mert kiverte nálam a 
biztosítékot. Tudja, a városüzemeltetési iroda két munkatársa, aki 
közterület-foglalási engedélyekkel foglalkozik, soron kívül felülre rakta a 
kampányidőszakban, mind Pásti Norbert, mind Dzsupin Andrea asszony a 
pártokkal összefüggő közterület-foglalási engedélyeket. Ha ilyent találtam 
– kedves képviselő úr -, soron kívül, abszolút soron kívül írtam alá. És 
abban a pillanatban mind Pintér Attila urat, telefonon, mind Simon Csaba 
Jobbik alelnök urat telefonon, folyamatosan tájékoztattam. A 
leghatározottabban visszautasítom, hogy elfektettünk közterület-foglalási 
engedélyeket, mikor pont fordítva, direkt a kampányidőszakra való 
tekintettel és pont azért, mert a 20 év rutinja mondatta velem, hogy ezért 
még lőni fognak, ha nem figyelek oda rá, ezért be sem vittem 
önmagamhoz, hanem a pulton, a titkársági pulton rendeztem a pártok 
közterület-foglalási engedélyét, hogy minél előbb továbbmehessen és    
osztályvezető úrék minél előbb postázhassák Önöknek. Úgyhogy ne 
haragudjon ez mélyen sértő volt, amit ezzel kapcsolatban mondott.  
 

Kismoni László képviselő: 
 

Köszönöm a szót polgármester úr. Három témában kívánok szólni. Az 
első az a kerékpárutak fejlesztésére tavaly ősszel beadott képviselői hát 
indítványunk volt, amiben ha én jól emlékszem március vége volt a 
határideje annak, hogy a városi kerékpár úthálózatról felmérés 
elkészüljön. Nem rendelkezem információkkal, hogy ez elkészült-e, ha 
elkészült, akkor szeretném kérni ezt az anyagot és szeretnék kérni a 
hivataltól egy választ, hogy hogyan fogunk továbblépni ebben az ügyben. 
Második témám. Örömmel olvastam az anyagban, hogy a Tanács 
utcában egy fa gyökere által felnyomott járda ügyében sikeresen előre 
tudtunk lépni. Ez nagyon jó dolog. 2011. február elején küldtem be egy 
levelet egy ugyanilyen gonddal kapcsolatban, ami a Technikumban van 
az Építők útja 2. mögötti udvarban. Azóta két levelem ment el, többször 
egyeztettem már a hivatal szakapparátusával már ebben az ügyben. Én 
nagyon szeretném kérni az osztályt, hogy a nem kormánypárti képviselők 
ügyei is kerüljenek megvalósításra. Egyébként kerülnek, tehát én nem 
állíthatom azt, hogy nem, hiszen 276 ügyben voltam sikeres ebben a 
ciklusban. Ebben az ügyben nem. Tisztelettel kérem az osztályt, hogy 
ebben lépjünk előre és hogy ez ne haljon el, írásos választ kérek erről, 
hogy ezt hogyan és minként tudjuk ezt még a választásokig megtenni. És 
a Kallós lépcső ügyéről, bár én ma erről nem terveztem szólni, 2011. óta 
bent van a levelem, amit egyszer megerősítettem rá következő évben is. 
Ez egy akkora probléma, amit azzal a pénzösszeggel ami a büdzsében 
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benne van, ami ha jól emlékszem nem éri el a 2 M Ft-ot, nem orvosolható. 
Ugyanis itt nem azt kell rendbe tenni, amit egy viharkár okozott, hanem 
strukturálisan azt a lépcsőt helyre kell tenni. Munkavédelmet tanultunk 
ugye iskolában mindannyian. Az a lépcső túl hosszan vezet le, pihenőt 
kellene betenni, maga a lejtése is szerintem a munkavédelmi törvénynek 
és a szabályoknak nem felel meg. Tehát én azt gondolom, hogy igen 
fontos a Kallósban a lépcsőnek az ügye, mert ha ott történik egy baleset, 
akkor mi leszünk Hölgyeim és Uraim a felelősök azért, hogy az elmúlt 
három évben nem történt semmi ebben az ügyben. Tehát én azt kérem, 
hogy ez az ügy is kerüljön vissza. Hogyha osztályvezető úr nem képes a 
forrásokból, ami nála van megoldani, akkor eljövök indítvánnyal. Tudja 
egyébként Tamás, ha ilyen ügyek vannak csak szóljon és hozom be a 
közgyűlés elé. Polgármester úr válaszolt, hogy nincsenek 
megkülönböztetések, én meg azt gondolom, hogy vannak ebben a 
városban politikai alapon történő megkülönböztetések. Erre több példa is 
volt az elmúlt három évben. Egyet mondok: a Zöld rendelő melletti 
parkolónál képviselő indítvánnyal hoztam be a közvilágításnak a 
kiépítését 460 E Ft-ba került volna ez az ügy. Ez az ügy elvetésre került, 
pár hónappal később Gagarin térnél nyolcszor ennyiből megcsináltuk a 
közvilágítást. Nehogy félreértsék megszavaztam én is. A Gagarin téren is, 
ha sötét egy utcarész kell a közvilágítás, csak én azt gondolom, hogy nem 
kormánypárti városrészekben is kellene ezekben az ügyekben előrelépni. 
Köszönöm a szót. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Egy pár dologra szeretnék reagálni. A leghatározottabban emlékszem 
arra, hogy a múlt héten aláírtam egy olyan vállalkozási szerződést, amely 
a Zöld rendelő mögötti közvilágítással kapcsolatos. Ezt nem tudom már 
kivel kötötte Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, de hogy a 
tárgyat elolvasom és konkrétan Zöld rendelő mögötti közvilágításról szólt. 
Tehát a részletekről legyen kedves az osztályvezető urat megkérdezni. 
Kettő. Megkérném, hogy Debreczeni Tamás osztályvezető úrral ne 
személyeskedjen. Nem kell ennyire cinikus hangnemben beszélni 
irányába, higgye el, hogy a maga fiatalos lendületével igyekszik megfelelő 
módon koordinálni a munkatársainak a tevékenységét. Osztályvezető urat 
megkérem, hogy Szabó László kollégáját legyen kedves a holnapi 
munkanap folyamán kiküldeni az Építők útja 2. mögötti képviselő úr által 
most felvetett probléma miatt a helyszínre. Ha kérdésük van, hogy 
pontosan ez hol van, akkor a Kismoni képviselő úrral egyeztessenek. A 
kerékpárutakkal kapcsolatban megkérném Önt osztályvezető úr, hogy 
írásban legyen kedves a képviselő úrnak, ahogy a Kallós D. lépcsővel 
kapcsolatos kérdésére is írásban legyen kedves válaszolni.  
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! 
Szeretnék gratulálni Dr. Galambos Dénesnek a megválasztásához és 
bízom benne, hogy ugyanúgy képvisel bennünket, mint eddig is képviselt 
bárhol máshol. Én azt mondhatom, hogy dolgoztam vele bizottságban 
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nagyon jó munkát végeztünk együtt is és azt gondolom, hogy itt nincs 
helye annak, hogy milyen párt színeiben, hanem a városért és a körzetért, 
a lakókért kell dolgozni mindannyiunknak. A jegyző asszonynak is szívből 
gratulálok és most már látom, hogy miért olyan csüggedt mindig, mikor a 
jogi, ügyrendi bizottságra egy kicsit későn jön. Szívből gratulálok, sok 
sikert kívánok a munkájához és köszönöm, hogy eddig is támogatta az 
ügyrendi bizottság munkáját. Én egy levelet szeretnék felolvasni, amit 
kaptam nagyon régen. Ez egy probléma, amit azt gondolom, hogy már 
több mint másfél éve nem sikerült megoldani. Nem személyeskedek, én 
annyit szeretnék csak kérni, hogy a Mátyás király 1-3. előtti fekvőrendőrt 
több, mint másfél év után, és mondanám a dátumot 2013. április 8-án 
kiadott megrendelés alapján el kellene már készíteni. Nem kívánok se 
személyeskedni, azt gondolom, hogy ez bőven elég, hogy ennyi idő alatt 
nem sikerül valamit elintézni. Köszönöm szépen.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Utóbbi felvetésével egyetértek, úgyhogy ismételten kérem akkor 
osztályvezető urat, hogy ha jól gondolom, akkor Sasvári kolléganőhöz 
tartozik a kérdés, legyen kedves érdemben lépni a felvetéssel 
kapcsolatban. Megkérem képviselő-társaimat, aki szeretne még 
hozzászólni az első napirendhez, az most tegye meg, mert különben 
Selyem képviselő úr az utolsó hozzászóló. Köszönöm. 
 

Selyem József képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Az elmúlt időszak eseményeivel kapcsolatosan két rövid gondolatot 
engedjenek meg nekem. Április 16-18. között zajlott Dunaújvárosban a 
35. Arany Üst Nemzetközi Utánpótlás Úszóverseny, amellyel minden 
eddiginél nagyobb nevezőszámban vettek részt sportolók. Nagyon szép 
magyarországi és dunaújvárosi sikerek születtek. Eseménymentesen 
zajlott le a rendezvény, bízunk abban, hogy lesz folytatása. Az egy kicsit 
számomra sajnálatos volt, hogy a dunaújvárosi városvezetésből senki 
sem képviseltette magát sem a megnyitón, sem a rendezvényen. Szintén 
az uszodához kapcsolódó kérés, kérdés. A közgyűlés januárban fogadta 
el az uszoda felújítására szóló javaslatot, amelyben 62 M Ft-ot szavazott 
meg, ha jól emlékszem az önkormányzat az uszoda felújítására. Azonban 
a szerződés a mai napig nem íródott alá, melynek következtében a májusi 
nyitás az egyik legfontosabb feladatot a külső lelátó szigetelését, 
felújítását nem tudtuk elvégezni. A munkát mindenképpen szeretnénk 
megcsinálni, hiszen mint említettem komoly beázások vannak emiatt a 
terület miatt. Nagyon szeretném kérni, hogy a lehető legrövidebb időn 
belül kerüljön aláírásra, hogy megkezdődhessen a munka. És még egy 
kérésem lenne. Továbbiakban az 1. napirendi pont kapcsán szeretnék 
egy tájékoztatást kérni rendszeresen, hogy Dunaújvárosban, illetve az 
intézményeiben hogy alakul a közmunkaprogramban foglalkoztatottaknak 
a létszáma Dunaújvárosban. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Köszönöm. A közmunkaprogramra szeretnék reagálni. Ugye április 30-
ával jár le a mostani ETAP. Tekintettel, hogy ügyvivő kormány van, az új 
kormány felállása után Czomba Sándor feltehetőleg Ő 
foglalkoztatáspolitikai államtitkár marad a Nemzetgazdasági 
Minisztériumban. A közmunkaprogram folytatódni fog. Tehát mostani 
adatokat tudnak a kollégák adni, és majdani későbbi adatokat. Az 
uszodával kapcsolatos felvetésére pedig megkérem Benkovics Kornélia 
igazgató asszonyt, hogy legyen kedves – nem most – utána nézni, hogy 
az akkor megszületett döntés alapján miért nem született még szerződés.  
 
Az első napirendet lezárom. Mielőtt szavaznánk egy-két dolgot szeretnék 
hozzáfűzni. Az egyik dolog a jelölő szervezetek figyelmét fel szeretném 
hívni, hogy a szavazókörökbe újra kell delegálni az Európa Parlamenti 
választásra, melynek jogvesztő határideje május 9-e, péntek, 16,00 óra. 
Ezt legyenek kedvesek betartani, nehogy utána szó érje a ház elejét. A 
másik dolog a Vasműre. Három lépést tudott a Vasművel kapcsolatban a 
kormányzat meglépni. Az egyik tavaly augusztusban a fehérvári rendkívüli 
kihelyezett kormányülésen, augusztus 20-a után egy vételi ajánlat az 
orosz tulajdonosoknak, amelyet elutasítottak. Ez év elején egy újabb 
vételi ajánlat az orosz tulajdonosoknak, amit elutasítottak. Viszont az 
orosz tulajdonosokkal folytatott tárgyalások következménye az, hogy az I. 
számú kohó felújítása június 4-én meg fog kezdődni és elvileg augusztus 
20-a, az állami ünnepre, vagy legkésőbb szeptember elejére be fog 
fejeződni. Szeptember 16-án fog megkezdődni a meleghengermű 
felújítása, az első az 3 Milliárdos forrásból, a második az 6 Milliárdos 
forrásból. Tehát Önnel ellenkezőleg képviselő úr én pont azt mondom, 
amelyet a cégvezető úr egyébként nyilatkozott és Varga Mihály miniszter 
úr, hogy pont a folyékony fázis folytatását jelenti az I. kohó felújítása. 
Egyébként erről Mucsi Zoltán szakszervezeti elnök nyilatkozott, Őt is 
érdemes e tárgykörben elolvasni.  
 
Aki a tájékoztatót elfogadja, kérem igennel szavazzon! 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek 
eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a két ülés közötti 
tájékoztatót – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 5 fő (Kismoni László, Pintér 
Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér 
Attila) – elfogadta. 

 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Selyem József, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 3 fő (Kismoni László, Selyem József, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér 
Attila) – megalkotta a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendeletet.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – megalkotta a 
7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Kismoni László, 
Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

65/2014. (IV.24.) határozata 
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (II.21.) 
önkormányzati rendelete egyes tételeinek módosításáról 

 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 1.000 E Ft forrást 

biztosít a 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete általános tartalék 
sor terhére kegyeleti kiadások fedezetére. 

 
2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 25.000 E Ft forrást 

átcsoportosít a 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete előre nem 
tervezhető felújítási, karbantartási feladatok sorából a 7/b. melléklet önkormányzati 
felújítási feladatai közé, nem nevesített felújítási feladatok céljára. 

 
3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1-2. 

pontban foglaltakat a 2014. évi költségvetés soron következő módosítása során 
vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
        a polgármester 
      - a költségvetés módosításáért: 
        a jegyző 
      - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
        a pénzügyi bizottság elnöke 
        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
      - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
        az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2014. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának  
                  időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József,  Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

66/2014. (IV.24.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2014. (III.27.) határozata 1. 

pontjának módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 49/2014. (III.27.) határozata 1. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
"1. A KDOP-3.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú „Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Településfejlesztési Koncepciójának (TFK) és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának (ITS) felülvizsgálata, átdolgozása” tárgyú projekt keretében az DV N 
Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
elkészíttette a Megalapozó Vizsgálatot és annak mellékleteit." 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
     - a határozat közléséért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2014. május 26. 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

67/2014. (IV.24.) határozata 
Dunaújváros MJV Településfejlesztési Koncepcióját és 

Integrált Településfejlesztési Stratégiáját Megalapozó Vizsgálat elfogadásáról 
 
1. A KDOP-3.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú „Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Településfejlesztési Koncepciójának (TFK) és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának (ITS) felülvizsgálata, átdolgozása” tárgyú projekt keretében az DV 
N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
elkészíttette a Megalapozó Vizsgálatot és annak mellékleteit. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja a 

Megalapozó Vizsgálat dokumentumát és annak mellékleteit, azok eredményei és 
megállapításai alapján javasolja a Településfejlesztési Koncepció (TFK) és az 
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) továbbtervezését, kidolgozását. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte, elfogadja és további 

tervezésre alkalmasnak találja a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programnak megfelelően kidolgozott fejlesztési irányokat. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
     - a határozat közléséért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  2014. május 26. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

68/2014. (IV.24.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról 
 
1. A KDOP-3.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú „Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Településfejlesztési Koncepciójának (TFK) és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának (ITS) felülvizsgálata, átdolgozása” tárgyú projekt keretében a DV N 
Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
elkészíttette a Településfejlesztési Koncepciót (TFK) és annak mellékleteit. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja a 

Településfejlesztési Koncepciót (TFK) és annak mellékleteit, azt az egyeztetési és 
minőségbiztosítási eljárás lefolytatására alkalmasnak találta. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
     - a határozat közléséért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  2014. május 26. 
 

 



 15 
 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

69/2014. (IV.24.) határozata 
a 28/2014 (IV.1.) BM rendelet alapján a közbiztonság növelését szolgáló 

önkormányzati fejlesztésekre vonatkozó pályázat benyújtásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a közbiztonság 
növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő 
kamerarendszer kiépítésének, illetve bővítésének támogatására igény-bejelentési 
kérelmet (pályázatot) nyújt be, valamint elhatározza a kapcsolódó pályázati projekt 
végrehajtását. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a belügyminiszter által – 
a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – kiadott, a közbiztonság növelését 
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014 (IV.1.) BM 
rendeletben foglaltak szerint elkészített pályázat benyújtásával kapcsolatban a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
        a polgármester 

          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője  
Határidő: a pályázat elektronikus úton történő benyújtására:    2014. április 23. 

           a pályázat postai úton történő benyújtására:        2014. április 24. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

70/2014. (IV.24.) határozata 
 3. számú gyermek háziorvosi praxis átadásának hozzájárulásáról,  

a SANITATEM Kft.-vel történő feladat-ellátási szerződés megkötéséről és a 
körzet helyettesítéssel történő ellátásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy 2014. 

augusztus 31. napjával Dr. Kókány Ágnes házi gyermekorvos a 3. számú gyermek 
háziorvosi praxist (telephely: 2400 Dunaújváros, Derkovits u. 4. szám.)  
Toponáryné dr. Makkai Noémi részére kívánja elidegeníteni, egyben 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintetteket a határozat megküldésével 
tájékoztassa a testület döntéséről és egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a határozat 1. számú melléklete szerinti feladat-ellátási szerződést megszüntető 
okiratot írja alá a dr. Kókány és Társa Egészségügyi Bt-vel. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
      a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: 2014. május 7. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 

2014. szeptember 1-től a Dunaújváros 3. számú gyermek háziorvosi körzetre 
vonatkozó területi ellátási kötelezettséggel feladat-ellátási szerződést kíván kötni a 
SANITATEM Kft. (képv: Toponáryné dr. Makkai Noémi) egészségügyi 
szolgáltatóval.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a határozat 2. számú melléklete szerinti feladat-ellátási előszerződést írja alá a 
SANITATEM Kft-vel. 

 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért:  
 a polgármester 
    -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi és szervezési igazgató 
Határidő:  2014. május 7. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a határozat 3. számú melléklete szerinti feladat-ellátási szerződést írja alá a 
SANITATEM Kft.-vel, miután Toponáryné dr. Makkai Noémi a 2400 Dunaújváros, 
Derkovits u. 4. szám alatti telephelyre vonatkozó jogerős működési engedély 
eredeti példányát bemutatta. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
 a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: 2014. augusztus 31. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

amennyiben a SANITATEM Kft. (képv: Toponáryné dr. Makkai Noémi)  működési 
engedéllyel 2014. augusztus 10 . napjával még nem rendelkezik, vagy a praxis 
átvétele bármely okból meghiúsul, a határozat 4. számú melléklete szerinti, a 
körzet helyettesítéséről szóló ellátásáról szóló megbízási szerződést írja alá a Dr. 
Kókány és Társa Egészségügyi Bt-vel. 

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi és szervezési igazgató  
Határidő: 2014. augusztus 10. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy 

amennyiben a SANITATEM Kft. (képv: Toponáryné dr. Makkai Noémi)  működési 
engedéllyel 2014. augusztus 10. napjával még nem rendelkezik, vagy a praxis 
átvétele bármely okból meghiúsul, a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi 
Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetétől a 3. számú gyermek háziorvosi 
körzet helyettesítéssel történő ellátására a működési engedélyt kérje meg. 

 
Felelős:  a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester 
   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a jogi és szervezési igazgató  
Határidő:  2014. augusztus 15. 
 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

amennyiben a SANITATEM Kft. (képv: Toponáryné dr. Makkai Noémi)  működési 
engedéllyel 2014. augusztus 10. napjával még nem rendelkezik, vagy a praxis 
átvétele bármely okból meghiúsul az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
Közép-dunántúli Területi Hivatalával és Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata között létrejövő finanszírozási szerződést – a 3. számú gyermek 
háziorvosi praxis helyettesítéssel történő ellátására – írja alá és azt az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatalához nyújtsa be. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester 
 a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi és szervezési igazgató  
Határidő: 2014. augusztus 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

71/2014. (IV. 24.) határozata 
az ÁFIUM-KB Egészségmegőrző és Betegellátó Bt-vel és  

a Dr. Esztergomi Egészségügyi Bt-vel fennálló feladat-ellátási szerződés 
módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az ÁFIUM-

KB Egészségmegőrző és Betegellátó Betéti Társaság (képviseli: Dr. Kemény 
Ildikó) és a Dr. Esztergomi Egészségügyi Betéti Társaság (képviseli: Dr. 
Esztergomi Klára) egészségügyi szolgáltatókkal megkötött feladat ellátási 
szerződések a jelen határozat 1–2. melléklete szerinti formában és tartalommal 
módosításra kerüljenek.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az 1. pontban jóváhagyottak szerint a hatályos feladat-ellátási szerződések 
módosítását írja alá, és az érintetteket a határozat megküldésével tájékoztassa a 
testület döntéséről.  

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2014. május 7. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

feladat-ellátási szerződés módosítások 1-1 példányát küldje meg a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet és az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatala részére. 

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2014. május 9. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
72/2014. (IV.24.) határozata 

a 11. számú gyermek háziorvosi egészségügyi szolgáltatójával,  
a Dr. Simon és Társa Egészségügyi Bt.-vel fennálló feladat-ellátási szerződés 

megszüntetéséről, valamint a körzet helyettesítéssel történő ellátásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Dr. Simon 

és Társa Egészségügyi Betéti Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Római krt. 
4. I/4, képv: Dr. Simon Zsuzsanna) és az önkormányzat között kötött feladat-
ellátási szerződés 2014. augusztus 31. napjával közös megegyezéssel 
megszűnjön. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Dunaújváros 11. 

számú gyermek háziorvosi körzet ellátását 2014. szeptember 1-től helyettesítéssel 
oldja meg, egyben felkéri a polgármestert, hogy a 11. számú gyermek háziorvosi 
körzetet 2014. szeptember 1. napjától helyettesítő egészségügyi szolgáltatóval 
megkötendő szerződést a Közgyűlés 2014. június 19-ei ülésére terjessze elő. 

 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért:  
         a polgármester 
                -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: 2014. június 19. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármestert, hogy az érintetteket 

a határozat megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről és egyben 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti 
feladat-ellátási szerződést megszüntető okiratot írja alá az egészségügyi 
szolgáltatóval. 

 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért:  
         a polgármester 
      -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: 2014. május 6. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” változatot – mellette szavazott 14 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni 
László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

73/2014. (IV.24.) határozata 
 az „EMPÁTIA” Mentálhigiénés Egyesület részére vissza nem térítendő 

támogatásáról 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Székesfehérvári székhelyű 

„EMPÁTIA” Mentálhigiénés Egyesület részére nem nyújt támogatást. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot az „EMPÁTIA” Mentálhigiénés Egyesület elnöke részére küldje meg. 
 
            Felelős: - a határozat közléséért: 
                              a polgármester 
                            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                              a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
           Határidő: a határozat közlésére: 2014. május 5. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot, melynek 1. pontjában 515.000,- Ft 
szerepeljen – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

74/2014. (IV.24.) határozata 
Az Országos Egyesület  A Mosolyért Közhasznú Egyesület  támogatás iránti  

kérelmének elbírálására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az Országos Egyesület A Mosolyért 
Közhasznú Egyesület részére inkubátor vásárláshoz 515.000,- Ft összegű 
támogatást nyújt.  

    
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Országos Egyesület A Mosolyért 

Közhasznú Egyesület támogatására a Közgyűlés a 2014. évi költségvetési 
rendelet működési tartalékok „Civil szervezetek támogatási tartaléka”  sorát 
határozza meg. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a támogatási szerződést írja alá. 
 
    Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a jogi, szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő: 2014. június 30. 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
      Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
    a polgármester 
    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
      a költségvetés módosításáért: 
   a jegyző 
 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   a pénzügyi bizottság elnöke 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
    - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
    az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a  2014. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának  
                      időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot, melynek 2. pontjában az 
intézményi tartalék sor szövegrész szerepeljen – mellette szavazott 14 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni 
László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

75/2014. (IV.24) határozata 
A fogászati alapellátásban dolgozó fogorvosok támogatás iránti kérelmének 

elbírálására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi fogszakorvosok 
részére havi 80.000,-Ft/fő összeget biztosít az elvégzett tevékenység OEP 
finanszírozásának kiegészítéseként 2014. május 1-től 2014. december 31-ig 
terjedő időszakban. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi fogorvosok 

díjazására a közgyűlés a 2014. évi költségvetési rendelet intézményi tartalék sorát 
határozza meg. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy  

a  feladat-ellátási szerződés módosítását  írja alá. 
 
    Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a jogi, szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő:  2014. április 30. 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
    Felelős:  -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
    a polgármester 
    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
      a költségvetés módosításáért: 
   a jegyző 
 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   a pénzügyi bizottság elnöke 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
   - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
    az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
      Határidő: a  2014. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának  
  időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

76/2014. (IV.24.) határozata 
a fogorvosi szolgálatok 2013. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására. 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a fogorvosi szolgálatok 2013. évben 

végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

beszámoló elfogadásáról szóló határozatot küldje meg dr. Kéthelyi Ágnes és dr. 
Dénes Judit (a Fogorvosok Egyesületének elnöke) fogszakorvosok részére. 

 
    Felelős: - a határozat közléséért: 
           a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a jogi és szervezési igazgató 

 Határidő:  2014. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

77/2014. (IV.24.) határozata 
a fogorvosi szolgálatok felülvizsgálatára és koncepció kidolgozására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyi alapellátás keretében 
biztosított fogorvosi ellátás működésének felülvizsgálatát rendeli el azzal a céllal, 
hogy a fogorvosi alapellátás hosszú távú biztosításának érdekében dolgozzon ki 
koncepciót. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               - a határozat előkészítésében való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgató                       
                 a hatósági igazgató 
                 a gazdasági igazgató 
Határidő: 2014. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

78/2014. (IV.24.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § (1) bekezdés a) 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 296/2013. 
(VII. 09.) határozatával jóváhagyott 2013. július 9-től hatályos Szervezeti és 
Működési Szabályzatát (továbbiakban: GESZ SZMSZ) jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal módosítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
részére.  

 
      Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
       Határidő: 2014. április 30.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés I. fejezet „A” változatát – mellette szavazott 14 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, 
Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

79/2014. (IV.24.) határozata 
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonaiban  megüresedő szakmai létszám betöltéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesített 

Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény  
◦ Dunasor 15. szám alatti székhelyén lévő  

▪ idősek otthonában 2014. március 25-től megüresedett 1 fő szociális, 
mentálhigiénés munkatárs álláshelyet 2014. május 1. napjától, a 2014. május 
17-től megüresedő 1 fő ápoló-gondozó álláshelyet 2014. május 17. napjától, 

▪ az otthoni szakápolás (mozgónővér szolgálat) szakmai egységben 2014.  
                  március 1-jén megüresedett 1 fő ápoló álláshelyet 2014. május 1. 

napjától,  
◦ a Batsányi u. 15/a. szám alatti telephelyen: 

▪ 2014. szeptember 12-én megüresedő 1 fő gondozási központ vezető 
álláshelyet 2014. szeptember 12. napjától 

 az intézmény vezetője betöltse.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
            az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet     
                 Idősek Otthonai intézmény vezetője 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
            a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  2014. szeptember 11. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utólagosan hozzájárul az Egyesített 

Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény 
otthoni szakápolás szakfeladatán 2014. április 1-jén megüresedett 1 fő ápolói 
munkakör 2014. április 2. napjától történő betöltéséhez. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője részére. 

 
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester       
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   a határozat közlésére: 2014. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

80/2014. (IV.24.) határozata 
az otthoni szakápolás szakmai álláshelyeinek meghatározásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény és 

Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény otthoni szakápolás szakmai 
egységében 2013. november 1-től betöltetlen 1 fő szakmai vezető és 1 fő ápoló 
álláshelyet visszamenőleg, 2014. január 1. napjától megszünteti, ezért a 
145/2013. (IV. 25.) határozattal módosított 94/2012. (III. 8.) határozat 3. b) pontját 
az alábbiak szerint módosítja: 
 
„b) az otthoni szakápolás szakmai álláshelyek számát 3,5 főben, az alábbiak 

szerint határozza meg: 
 

ápoló 3 fő 
gyógytornász  0,5 fő” 

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

létszámcsökkentésből adódó 4.584.228.- Ft összegű  (3. 609.628.- Ft személyi 
juttatás + 974.600.- Ft munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó) 
megtakarítással csökkenti az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai intézmény 2014. évi költségvetési előirányzatát.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3-4. 

pontban foglalt intézkedést a 2014. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosítása során vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
       a jegyző 
     - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 a szervezési és jogi igazgató 
Határidő: a 2014. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője részére. 
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Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester       
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   a határozat közlésére: 2014. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

81/2014. (IV.24.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2014. évi nyári nyitvatartási 
rendjéről 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény 2014. évi nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 
- 2014. június 1-től 30-ig a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 

összes tagintézménye nyitva tart, 
- 2014. július 1-től 31-ig a Zengő-Bongó Bölcsőde tagintézmény zárva van, a 

többi négy tagintézmény nyitva tart, 
- 2014. augusztus 1-től 31-ig a Zengő-Bongó Bölcsőde tagintézmény nyitva tart, 

a többi négy tagintézmény zárva van. 
 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 

határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
igazgatója részére. 

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

 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2014. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény igazgatóját, hogy az 1. pontban foglalt döntésről 
tájékoztassa a bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermekek szülőit, törvényes 
képviselőit. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                   a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója  
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2014. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 1. és 2. pontjában 4.500.000,- 
Ft szerepeljen – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

82/2014. (IV.24.) határozata 
a Dunaújvárosi Óvoda nyugdíjazás során kettős kifizetés miatt az intézmény 

költségvetési előirányzatának emeléséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. évi költségvetésben bruttó 
4.500.000,- forint keretösszeget biztosít a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési 
előirányzatának emelésére Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete 5.b. melléklete 
„Intézményi tartalék” sor terhére a felhasználás havi tételes kimutatása mellett. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése egyben felkéri a polgármestert, hogy 
e határozatot az intézmény vezetőjének küldje meg.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
   a polgármester    
   - a határozat végrehajtásáért: 
   a Jogi és Szervezési Igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2014. április 30.  
   
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2014. évi 

költségvetési rendelet következő módosításakor a költségvetési előirányzat 
módosításának pénzügyi fedezeteként bruttó 4.500.000,- forintot a Dunaújvárosi 
Óvodánál vegyen figyelembe.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
 a jegyző 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 - a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  a 2014. évi költségvetési rendelet következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „C” változatot – mellette szavazott 10 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő 
(Kismoni László, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

83/2014. (IV.24.) határozata 
az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben megüresedett 

álláshelyek fenntartó engedélyével történő betöltéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézményekben azon 
munkakörökben, ahol a foglalkoztatottak száma meghaladja a vonatkozó 
jogszabály által meghatározott minimumot, vagy maximumot, valamint azon 
munkakörökben, ahol jogszabályi előírás nincs, vagy csak a munkakört határozza 
meg, a létszámot nem, 2014. május 1. napjától megüresedő álláshely csak a 
Közgyűlés engedélyével tölthető be. 

 
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                  az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények vezetői 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
    Határidő:    2014. május 1. napjától folyamatos  
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, Dunasor 15. szám 

alatti intézmény szakmai és technikai létszámának meghatározásáról szóló 
94/2012. (III. 8.) határozat 13. pontját 2014. május 1. napjától hatályon kívül 
helyezi.  

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

csökkentése érdekében Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
fenntartásában lévő intézmények gazdálkodását az intézményvezetők 
bevonásával vizsgálja felül, és a felülvizsgálat eredményéről tájékoztassa a 
közgyűlést.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

                  a jegyző 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a gazdasági igazgató  
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő: a felülvizsgálat lefolytatására 2014. augusztus 31. 
 a közgyűlés tájékoztatására 2014. október 16. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az önkormányzati intézmények vezetői részére. 
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Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
                       a polgármester       
                 -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő:   a határozat közlésére 2014. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „C” változat 4. pontjában a határidőt 2014. június 
15-ére módosítja – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta. 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

84/2014. (IV.24.) határozata 
az Egészségmegőrzési Központ – egészségügyi ágazatot érintő béremelésben 

nem részesülő – közalkalmazottainak illetménykiegészítéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a fenntartásában 

lévő Egészségmegőrzési Központ intézmény vezetője az egészségügyi ágazatot 
érintő béremelésben nem részesülő 11 fő munkavállalóját a 2. pontban 
meghatározottak szerint 2014. január 1. napjától visszamenőlegesen 
illetménykiegészítésben részesítse abban az esetben, ha az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma a béremeléshez szükséges fedezetet az önkormányzat részére 
biztosítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az 1. pontban 

meghatározott intézmény vezetője a 7 fő egészségnevelő, az 1 fő dietetikus és az 
1 fő gazdasági vezető munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott havi bruttó 
bérét havi bruttó 40.000.- Ft összegű, az 1 fő gazdasági ügyintéző munkakörben 
foglalkoztatott közalkalmazott havi bruttó bérét havi bruttó 20.000.- Ft összegű, az 
1 fő ügyeletes munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott havi bruttó bérét havi 
bruttó 10.000.- Ft összegű illetménykiegészítéssel megemelje. 

 
    Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
            az Egészségmegőrzési Központ intézmény vezetője 
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
              a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő: a béremeléshez szükséges fedezet központi költségvetésből történő  
           finanszírozását követő 30 napon belül 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a fenntartásában lévő 

Egészségmegőrzési Központ intézmény vezetőjének havi bruttó bérét havi bruttó 
40.000.- Ft összegű illetménykiegészítéssel megemeli visszamenőlegesen 2014. 
január 1. napjától abban az esetben, ha az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 
béremeléshez szükséges fedezetet az önkormányzat részére biztosítja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
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   a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 

Határidő: a béremeléshez szükséges fedezet központi költségvetésből történő  
           finanszírozását követő 30 napon belül 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 

Emberi Erőforrások Minisztériumát keresse meg az 1-3. pontban meghatározott 
béremelés fedezetéhez szükséges forrás biztosítása érdekében.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

   a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztályvezető 
    Határidő: 2014. június 15. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1-3. pontban meghatározott 

illetménykiegészítés fedezetére 6.553.200.- Ft összeggel (személyi juttatás: 
5.160.000.- Ft + 1.393.200.- Ft munkáltatót terhelő járulékok) megemeli az 
Egészségmegőrzési Központ költségvetési előirányzatát Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5.b. melléklete 
„Intézményi tartalék” sor terhére abban az esetben, ha az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma a béremeléshez szükséges fedezetet az önkormányzat részére 
biztosítja.  

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1-5. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés soron következő 
módosítása során vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

           a polgármester 
         - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
           a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
         - a költségvetés módosításáért: 
           a jegyző 
         - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                     a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                     a pénzügyi bizottság elnöke 
                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
      - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                    az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                    a szervezési és jogi igazgató 

Határidő: a béremeléshez szükséges fedezet központi költségvetésből                            
történő finanszírozását követően a 2014. évi költségvetés soron                            
következő módosításának időpontja 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
részére. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
       a polgármester       
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
            a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  a határozat közlésére: 2014. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester közvetlenül a szavazás után szóban jelezte a közgyűlés 
és a jegyzőkönyvvezető felé, hogy tévesen szavazott. Kérte, hogy szavazatát „igen 
szavazatként vegyék figyelembe. Ezáltal az „igen” szavazatok száma 15-re 
emelkedett.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

85/2014. (IV.24.) határozata 
a Dunaújváros, Városháza tér 1. IX. 906. sz. alatt lévő irodahelyiség bérbe 
adására a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 

részére 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a DMJV 

Önkormányzata és a Fejér Megyei Kormányhivatal (8000 Székesfehérvár, Szent 
István tér 9.) között 2013. április 04. napján, a Dunaújváros, Városháza tér 1. 
szám alatti 906. sz. irodahelyiség bérletére vonatkozóan létrejött  helyiségbérleti 
szerződést a Kormányhivatal 2014. március 31-i nappal felmondja, tekintettel arra, 
hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 
2012. évi CXXVI. törvény 2014. január 1-től hatályos 14. § (7) bekezdése alapján 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához kerültek a megyei kormányhivatalok járási- 
állat -egészségügyi hivatalhoz delegált falugazdászok által ellátott feladat és 
hatáskörök, valamint az átvételre kerülő feladatokhoz tartozó személyek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a falugazdászi feladatok jövőbeni 

ellátása céljából az 1. pontban megjelölt irodát továbbra is bérbe kívánja adni a 
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (1119 Budapest, 
Fehérvári út 89-95.) számára 25.017,-Ft/m2/év, azaz 39.610,-Ft/hó bérleti díjért 
2014. április 1-től kezdődően 2017. május 31-ig.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező helyiségbérleti szerződés aláírására.   
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a szerződés aláírására : 2014. május 31. 
 

 



 38 
 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 1. pontjában az általános 
tartalék sora szerepeljen – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Tamás, Sztankovics László), tartózkodott 5 fő (Kismoni László, Pintér Attila, 
Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

86/2014. (IV.24.) határozata 
a dunaújvárosi 3351 hrsz.-ú Táborhely-Kemping, valamint a 3350/1 hrsz.-ú 

Szabadstrand üzemeltetésére  
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-t (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) a dunaújvárosi 3351 
hrsz.-ú Táborhely-Kemping, valamint a 3350/1 hrsz-ú Szabadstrand és annak 
területén lévő felépítmények („Remix” épület és zuhanyzó blokk megnevezésű 
ingatlan) 2014. június 1-től 5 év határozott időre történő üzemeltetésével 
13.890.000,-Ft + áfa/év, azaz 1.157.500,-Ft + áfa/hó üzemeltetési díj ellenében a 
2014. évi költségvetés általános tartalék sora és a 2015-2018. évi költségvetés 
terhére.    

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat mellékletét képező Üzemeltetési szerződés aláírására.  
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a szerződés aláírására : 2014. május 31. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés soron következő 
módosításakor és a 2015-2018. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe, 
valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás 
teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
      a polgármester 
    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
      a vagyonkezelési osztály vezetője 
               - a költségvetés módosításáért: 
       a jegyző 
    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
       a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
       a pénzügyi bizottság elnöke 
      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
    - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
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      a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a 2014. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának és a 

2015-2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

87/2014. (IV.24.) határozata 
a dunaújvárosi 111/3/A/41 hrsz.-ú, természetben a Dunaújváros, Táncsics M. út 
3/A szám alatti, 160 m2 nagyságú helyiség értékesítésére vonatkozó pályázat  

értékelésére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a  dunaújvárosi 111/3/A/41 hrsz.-ú, 

természetben a Dunaújváros, Táncsics M. út 3/A szám alatti, 160 m2 nagyságú 
helyiség értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánítja és a pályázat nyertesének az alábbi személyt jelöli meg: 

 
Ingatlan címe Ingatlan 

hrsz-a 
alapterület Nyertes pályázó  Vételár (vételi 

ajánlat) 
Táncsics M. út 
3/A 

111/3/A/4
1 

160 m2 Lakatos Balázs (2400 
Dunaújváros, Vasmű út 1. 
3/4.)  

1.137.000,-Ft 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a DVG 

Zrt. által előkészített adásvételi szerződés aláírására az 1. pontban megjelölt 
nyertessel az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését 
követően, valamint utasítja a DVG Zrt. vezérigazgatóját a szerződés aláírását 
követően a vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez szükséges, az illetékes földhivatal 
előtti teljes ügyintézés lebonyolítására.  

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
                a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: 2014. május 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a meghívó szerinti 26. napirendi pont határozati 
javaslatára történő szavazásból Hingyi Lászlót kizárja – mellette szavazott 11 fő 
(Gombos István, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
ellene szavazott 1 fő (Gál Roland), tartózkodott 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

88/2013. (IV.24.) határozata  
Hingyi László képviselő úr személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 

kizárásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László személyes érintettségre 
vonatkozó bejelentését figyelembe véve a 26. napirend „Javaslat a DPASE Kft-vel 
kötött kölcsönszerződés módosítására” határozati javaslatára történő szavazásból 
Hingyi Lászlót kizárja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős:  Jegyző 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés meghívó szerinti 26. napirendi pont határozati 
javaslatára történő szavazásból Gombos Istvánt kizárja – mellette szavazott 10 fő 
(Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene 
szavazott 1 fő (Gál Roland), tartózkodott 4 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

89/2013. (IV.24.) határozata  
Gombos István alpolgármester személyes érintettség bejelentése kapcsán 

történő kizárásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István személyes érintettségre 
vonatkozó bejelentését figyelembe véve a 26. napirend „Javaslat a DPASE Kft-vel 
kötött kölcsönszerződés módosítására”határozati javaslatára történő szavazásból 
Gombos Istvánt kizárja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős:  Jegyző 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 13 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Kismoni László, Szabó Zsolt) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

90/2014. (IV.24.) határozata 
a DPASE Kft.-vel kötött kölcsönszerződés módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2013. december 12-
én a DPASE Kft.-vel (2400 Dunaújváros, Barátság u. 38.) kötött kölcsönszerződésben 
szereplő 50.000.000 Ft  kamatmentes kölcsön visszafizetési határideje 2014. március 
31-ről 2014. szeptember 30-ra módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés módosításának aláírására, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérését követően. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                 - a szerződésmódosítás aláírására: 2014. május 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a meghívó szerinti 27. napirendi pont határozati 
javaslatára történő szavazásból Hingyi Lászlót kizárja – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Gombos István, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Gál Roland), tartózkodott 1 fő (Cserni 
Béla), nem szavazott 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

91/2013. (IV.24.) határozata  
Hingyi László képviselő úr személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 

kizárásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László személyes érintettségre 
vonatkozó bejelentését figyelembe véve a 27. napirend „Javaslat a Dunaújváros 
Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosítására" 
határozati javaslatára történő szavazásból Hingyi Lászlót kizárja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős:  Jegyző 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a meghívó szerinti 27. napirendi pont határozati 
javaslatára történő szavazásból Gombos Istvánt kizárja – mellette szavazott 11 fő 
(Gombos István, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
ellene szavazott 1 fő (Gál Roland), tartózkodott 2 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla), 
nem szavazott 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
92/2013. (IV.24.) határozata  

Gombos István alpolgármester úr személyes érintettség bejelentése kapcsán 
történő kizárásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István személyes érintettségre 
vonatkozó bejelentését figyelembe véve a 27. napirend „Javaslat a Dunaújváros 
Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosítására" 
határozati javaslatára történő szavazásból Gombos Istvánt kizárja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős:  Jegyző 

 

 



 46 
 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 12 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 2 fő (Kismoni László, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Hingyi 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

93/2014. (IV.24.) határozata 
a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött támogatási 

szerződés módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2013. március 7-én a 
Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel (2407 Dunaújváros, Pálhalma 1.) 
kötött támogatási szerződésben szereplő 150.000.000,- Ft vissza nem térítendő 
támogatás felhasználási határideje 2014. február 28-ról 2014. augusztus 31-re, 
valamint a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás határideje 2014. március 31-
ről 2014. szeptember 30-ra módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés módosításának aláírására, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérését követően. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                 - a szerződésmódosítás aláírására: 2014. május 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változat 1. pontja I. változatát – mellette 
szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
94/2014. (IV.24.) határozata 

a Dunaújvárosi Városi Sportiskola részére a 2013. évben nyújtott támogatások 
elszámolásának elfogadása, valamint a Dunaújváros Sportjáért Közalapítvány 

részére a 2014. évi költségvetésben előirányzott támogatás nyújtása tárgyában 
 

I. A Dunaújvárosi Városi Sportiskola részére a 2013. évben nyújtott 
támogatások elszámolásának elfogadása 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Városi Sportiskola 
részére nyújtott 10.881.000,- Ft, 1.086.152,- Ft összegű vissza nem térítendő 
támogatás, valamint 1.500.000,- Ft összegű visszatérítendő támogatás 
felhasználásáról előterjesztett elszámolását elfogadja, egyúttal felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:   - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változat I. pontjának II. változatát – mellette 
szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
95/2014. (IV.24.) határozata 

a Dunaújvárosi Városi Sportiskola részére a 2013. évben nyújtott támogatások 
elszámolásának elfogadása, valamint a Dunaújváros Sportjáért Közalapítvány 

részére a 2014. évi költségvetésben előirányzott támogatás nyújtása tárgyában 
II. A Dunaújváros Sportjáért Közalapítvány részére a 2014. évi költségvetésben 

előirányzott támogatás nyújtása 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi 

Városi Sportiskola részére a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (II.21.) 
önkormányzati rendelete 5.a számú mellékletének 13. sport célok és feladatok a 
Közalapítvány támogatását tartalmazó soron biztosított 10.881.000,- Ft összegű 
előirányzat terhére 9.381.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt 
azzal, hogy a támogatás összegébe beszámítja a Dunaújvárosi Városi Sportiskola 
részére nyújtott 1.500.000,- Ft összegű visszatérítendő támogatást, azt 
visszafizetettnek tekinti. A Dunaújvárosi Városi Sportiskola a vissza nem térítendő 
támogatás összegét kizárólag működési célra használhatja fel, továbbá a vissza 
nem térítendő támogatás felhasználásáról köteles legkésőbb 2015. március 31. 
napjáig elszámolni. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat 1. mellékletét képező, a határozat 
2.) pontja szerinti Támogatási szerződéstervezet 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 Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja 
előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben 
nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett 
támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági 
rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami 
támogatásnak minősül. A polgármester felhatalmazása kiterjed a határozat 1. 
mellékletét képező szerződéstervezetnek a Kormány európai uniós források 
felhasználásáért felelős tagja módosítási, kiegészítési javaslatait is magában 
foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:   - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 napon  
                     belül 
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         - a támogatási szerződés aláírására: a Kormány európai uniós források 
                       felhasználásáért felelős tagja előzetes felülvizsgálata eredményeként 
                     kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 

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

költségvetési támogatás 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 közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a Jogi és Szervezési Igazgatóság  
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 napon 
                   belül 
                - a határozat végrehajtására: 2014. június 30. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

megjelölt összeget a 2014. évi költségvetés soron következő módosításakor vegye 
figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke  
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
                 a gazdasági igazgatóság adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2014. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 11 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene 
szavazott 1 fő (Kismoni László), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Selyem József, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

96/2014. (IV.24.) határozata  
a Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Főiskola Diák 

Sportegyesület (2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/A.) részére 4.000.000,- 
Ft, azaz Négymillió forint támogatást nyújt a 2014. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendeletének 
5.b. számú mellékletének sport feladatok támogatási tartalék sora terhére, az 
alábbiak szerint: 
- a meghatározott támogatási összeget támogatási előlegként egy összegben 

folyósítja a 491/2013.(XI.21.) határozattal elfogadott 2,5 Millió Ft-tal történő 
elszámolás elfogadását követő 30 napon belül Kedvezményezett részére, 
tekintettel arra, hogy a támogatási összeg nem haladja meg az ötmillió forintot. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesülettel a 
céltámogatási szerződést kösse meg azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a 
Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja előzetes 
felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben 
nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett 
támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági 
rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami 
támogatásnak minősül. A polgármester felhatalmazása kiterjed a határozat 1. 
mellékletét képező szerződéstervezetnek a Kormány európai uniós források 
felhasználásáért felelős tagja módosítási, kiegészítési javaslatait is magában 
foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                   a céltámogatási szerződés aláírására: a Kormány európai uniós források      
                   felhasználásáért felelős tagja előzetes felülvizsgálata eredményeként  
                   kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a 

költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma közzétételéről 
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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 közléséért és végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Jogi és Szervezési Igazgatóság  
Határidő: - a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától számított 
                 30 nap 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 3/2014.(II.21.) önkormányzati 
rendelet módosításakor a sport feladatok támogatási tartalék sora terhére vegye 
figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
              -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              -  a költségvetés módosításáért:  
                 a jegyző  
              -  a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke  
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
              -  az Adó, Költségvetési, Pénzügyi Osztály vezetője  
                 a Vagyonkezelési Osztály vezetője  
Határidő: a 2014. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 15 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni 
László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

97/2014. (IV.24.) határozata  
a Városi Diákönkormányzat 2014. évi támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Diákönkormányzat (2400 

Városháza tér 2.) részére 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint támogatást nyújt a 
2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (II.21.) 
önkormányzati rendelete 5.b. számú mellékletének oktatási feladatok támogatási 
tartaléka sor terhére, az alábbiak szerint: 
- a meghatározott támogatási összeget támogatási előlegként egy összegben 

folyósítja a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül 
Kedvezményezett részére, tekintettel arra, hogy a támogatási összeg nem 
haladja meg az ötmillió forintot. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Városi Diákönkormányzattal a céltámogatási 
szerződést kösse meg azt követően, hogy az európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a Kormány 
európai uniós források felhasználásáért felelős tagja előzetes felülvizsgálata 
eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás 
nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a 
csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a 
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. A 
polgármester felhatalmazása kiterjed a határozat 1. mellékletét képező 
szerződéstervezetnek a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős 
tagja módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                   a céltámogatási szerződés aláírására: a Kormány európai uniós források      
                   felhasználásáért felelős tagja előzetes felülvizsgálata eredményeként  
                   kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város 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 

 



 53 
 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján és az ott 
meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat Internetes honlapján. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Jogi és Szervezési Igazgatóság  
Határidő: - a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától számított 
                   30 nap 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 3/2014.(II.21.) önkormányzati 
rendelet módosításakor a oktatási feladatok támogatási tartaléka sor terhére 
vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
              -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              -  a költségvetés módosításáért:  
                 a jegyző  
              -  a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke  
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
              -  az Adó, Költségvetési, Pénzügyi Osztály vezetője  
                 a Vagyonkezelési Osztály vezetője  
Határidő: a 2014. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László), ellene szavazott 5 fő (Kismoni László, 
Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

98/2014. (IV.24.) határozata 
a dunaújvárosi 319 hrsz-ú, természetben Dunaújváros, Papírgyári út 3. szám 

alatt található ingatlan megvásárlására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata meg kívánja vásárolni a Günfelder Kft. 
tulajdonát képező Dunaújváros, belterület 319 helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben Dunaújváros, Papírgyári út 3. szám alatt található, kivett gazdasági 
épület, udvar megnevezésű, 1 ha 2271 m2 alapterületű ingatlant 45.000.000,- Ft + 
ÁFA vételárért azzal, hogy a vételárat az önkormányzat oly módon fizeti meg, 
hogy az adásvételi szerződés megkötését követően első részletként megfizet 
12.150.000,- Ft-ot, majd ezt követően egy éven keresztül havonta 2.500.000,- Ft 
vételárrészt minden hónap utolsó napjáig, a fennmaradó vételárrészt, tehát 
15.000.000,- Ft-ot pedig egy összegben fizeti meg, mely vételárrész 2015. május 
hónapban esedékes. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a határozat közlésére, 

továbbá felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől 
         számított 8 napon belül 
       - az adásvételi szerződés aláírására: 2014. május 15. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltakra, továbbá 

arra  figyelemmel, hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási 
díja 6.600,- Ft, a 2014. évi önkormányzati költségvetés általános tartalék 
előirányzata terhére 29.656.600,- Ft-ot biztosít az adásvételi szerződés 
teljesítéséhez, illetve az önkormányzat tulajdonjogának bejegyzéséhez, továbbá a 
2015. évi költségvetés tervezésekor 27.500.000,- Ft vételárrészt állít be. 

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2014. évi önkormányzati költségvetés soron 
következő módosításakor, a 2015. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe, 
egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
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                 a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke  
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
                 a gazdasági igazgatóság adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2014. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

99/2014. (IV.24.) határozata  
 az önkormányzati tulajdonú HM lakások elidegenítésének elutasításáról 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező és a Magyar Honvédség 
mint bérlőkijelölési jog jogosultja rendelkezése alatt álló Dunaújváros, Tavasz u. 28. 
III.2. szám és a Dunaújváros Hold u. 7.I.3. szám alatt található ingatlanokat nem 
kívánja értékesíteni. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy az 1. 

pontban hivatkozott Hold u. 7.I.3. szám alatt található lakóingatlan 2012. 
november 30. óta üresen áll és kezdeményezi a Magyar Honvédség bérlőkijelölési 
jogának megszüntetését. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert arra, 

hogy tárgyalásokat kezdeményezzen a honvédelemért felelős miniszterrel az 2. 
pontban hivatkozott ingatlant érintő bérlőkijelölési jog visszterhes megállapodással 
történő megszüntetéséről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a Vagyonkezelési Osztály vezetője                       
Határidő: a határozat közlésére: 2014. május 8. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László), 
tartózkodott 2 fő (Kismoni László, Pintér Attila), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

100/2014. (IV.24.) határozata  
a sportlétesítmények bérleti díj támogatására elkülönített, megmaradt forrás 

felhasználására – Hunép-Uniszol Zrt-vel megkötött megállapodás módosítására 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 484/2013. (XI.21.) határozata alapján 
megkötött „Megállapodás ingatlanrészek sportcélú hasznosításáról” című 
szerződését módosítani kívánja a határozat mellékleteként csatolt I. számú 
szerződésmódosítás szerint, egyben utasítja a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                    nyolc napon belül 

- szerződések aláírására: a szerződésmódosítás aláírására a határozat 
érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
101/2014. (IV.24.) határozata 

a 2013. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a 2013. évi adóztatási 
tevékenységről szóló beszámolót és az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
 

 



 59 
 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

102/2014. (IV.24.) határozata 
az Egészségmegőrzési Központ 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztés mellékletét 

képező beszámolót az Egészségmegőrzési Központ 2013. évi tevékenységéről. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

beszámoló elfogadásáról szóló határozatot az Egészségmegőrzési Központ 
vezetőjének küldje meg. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgató 
Határidő:  2014. április 30. 

 

 



 60 
 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 6 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

103/2014. (IV.24.) határozata 
a Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nkft. 

törzstőke emelése tárgyában 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése - mint a Dunaújvárosi Főiskola-

Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nkft. alapítója, és egyedüli tagja - 
úgy határoz, hogy a gazdasági társaság, figyelemmel arra, hogy a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2014. március 15. napján hatályba 
lépett, e törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése - mint a Dunaújvárosi Főiskola-

Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nkft. alapítója, és egyedüli tagja - 
úgy határoz, hogy az Nkft. törzstőkéjét 200.000.000,-Ft, azaz Kétszázmillió forint 
készpénz befizetésével megemeli oly módon, hogy a 200.000.000,-Ft-ot a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése 5.a. 
mellékletének sportfeladat tartalék sora terhére biztosítja. 

 
3. A törzstőke emelés folytán a Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda 

Akadémia Közhasznú Nkft. Alapító Okirata 8.1. pontjának első mondata helyébe 
az alábbi rendelkezés lép:  
 „8.1. A társaság törzstőkéje 242.500.000,-Ft, azaz Kétszáznegyvenkétmillió-   
ötszázezer forint, amely teljes egészében pénzbeli betétből áll.” 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy a 2. pontban írt       

tőkeemelés összegét 2014. július 30-ig a társaság bankszámlájára befizeti. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, felhatalmazza továbbá a 2.) pontban foglaltak szerint módosított, a 
Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nkft. 
Ügyvezetője által előkészített – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény rendelkezéseinek megfelelő Alapító Okirat módosítás, és annak 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírására az ügyrendi 
igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Főiskola-

Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nkft. ügyvezetőjét arra hogy az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság soron következő ülésére készítse el és 
csatolja be a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek 
megfelelő Alapító Okirat módosításnak, a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratnak a tervezetét, a felügyelőbizottság írásbeli véleményét a 
tőkeemelésről, továbbá arra, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági 
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bejegyzéséről, illetve jelen határozatnak a cégbírósághoz történő benyújtásáról 
gondoskodjon. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú 

Nkft. ügyvezetője        
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való 

megküldését követő nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő 
(Kismoni László, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

104/2014. (IV.24.) határozata  
a Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú 

Nonprofit Kft.   2013. évi éves beszámolójának Kft. 2013. évi éves 
beszámolójának, és 2014. évi szakmai és pénzügyi terve elfogadásával 

kapcsolatosan 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját 116.180 e Ft mérleg főösszeggel és -8.948 eFt mérleg szerinti 
eredménnyel (veszteség) a határozat 1., 2., és 3. mellékletei szerint, valamint a 
2013. évi közhasznúsági jelentését a határozat 4. számú melléklete szerint elfogadja, 
a 2014. évi szakmai és pénzügyi terve a határozat 5. számú melléklete szerint 
elfogadja, egyben utasítja polgármestert a határozat közlésére.  
 
Felelős: - a határozat közléséért  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 

nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Pintér 
Attila, Selyem József, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Kismoni László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

105/2014. (IV.24.) határozata  
a DVG Zrt. 2013. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatosan 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Zrt. 2013. évi beszámolóját, 
annak kiegészítő mellékletét 2.126.437 eFt mérleg főösszeggel, -1.110.827 eFt 
mérleg szerinti eredménnyel a határozat 1., 2., 3. 4. számú mellékletei szerint 
elfogadja, azzal, hogy az eredményt eredménytartalékba kell helyezni, valamint a 
2014. évi üzleti tervét a határozat 5. számú melléklete szerint, egyben utasítja 
polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásáért: 
                a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 

nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 4 fő 
(Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

106/2014. (IV.24.) határozata 
a DVG Zrt. tőkeleszállításával kapcsolatos döntés meghozatalára 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Székesfehérvári 

Törvényszék, mint Cégbíróság által a cégjegyzékbe bejegyzett DVG Zrt. 
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1., Cg.07-10-001030, adószám: 
10728491-2-07) jegyzett tőke összege 2.291.855 eFt, saját tőke összege 
1.481.835 eFt, ennek okán tőkeleszállítást kell végrehajtani. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának 

rendjéről szóló 1/2008. (I.18.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésének b) 
pontjában biztosított hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a Székesfehérvári 
Törvényszék, mint Cégbíróság által a cégjegyzékbe bejegyzett DVG Zrt. 
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1., Cg.07-10-001030, adószám: 
10728491-2-07 ) törzstőkéjét veszteség rendezése érdekében 1.187.279 e.- Ft-tal 
1.104.576- Ft-ra leszállítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-

vezérigazgatóját, hogy a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:312 
§ alapján a törzstőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat meghozatalát 
követő harminc napon belül intézkedjen a tőkeleszállításról hozott döntés 
Cégközlönyben történő kétszer egymás utáni közzétételéről, valamint a 
hivatkozott jogszabályban előírt egyéb intézkedéseket tegye meg. A 
hirdetményben fel kell tüntetni a közgyűlési döntés tartalmát. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá felhatalmazza a DVG Zrt. által előkészített alapító okirat jelen 
határozatba foglalt módosítás aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérését követően. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                        
               a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
      a vagyonkezelési osztály vezetője 
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 

nyolc napon belül 
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- az alapító okirat módosítása aláírására: a határozat közlésére: az 
előkészítő osztálynak való megküldését követő 30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László), tartózkodott 5 fő (Kismoni László, 
Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

107/2014. (IV.24.) határozata  
a Innopark Nonprofit Kft. 2013. évi éves beszámolójának és 2014. évi 

eredménytervének elfogadásával kapcsolatosan 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Innopark Nonprofit Kft. 2013. évi 

beszámolóját 236.209 e Ft mérleg főösszeggel és -17.830 e Ft. (veszteség) 
mérleg szerinti eredménnyel a határozat 1. 2. 3. számú mellékletei szerint, a 
közhasznúsági jelentését a határozat 4. számú melléklete szerint, továbbá a 
gazdasági társaság 2014. évi eredménytervét a határozat 5. melléklete szerint 
elfogadja, egyben utasítja a határozat közlésére. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Innopark Nonprofit Kft. 

javadalmazási szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott beszámolóval lezárt 
üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2014. évre prémiumfeladatot nem tűz 
ki. 

 
Felelős: - a határozat közléséért  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 

nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László), tartózkodott 5 fő (Kismoni László, 
Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

108/2014. (IV.24.) határozata  
a Innopark Nonprofit Kft.  2014. évi tőkeleszállításával kapcsolatosan 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Innopark Nkft. ügyvezetőjét, 
hogy tegyen javaslatot a jegyzett tőke-saját tőke arányának helyreállítására 
vonatkozóan a 2013. évi V. tv., a Polgári Törvénykönyv rendelkezésinek 
figyelembevételével és javaslatát küldje meg Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére, 
valamint az Innopark Nkft. által előterjesztett javaslat közgyűlés elé terjesztésére 
 
Felelős: - a határozat közléséért  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 Innopark Nkft. ügyvezetője 
       a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 

nyolc napon belül 
- a saját tőke-jegyzett tőke arányainak helyreállítását célzó javaslat 

közgyűlés elé terjesztésére: a közgyűlés májusi rendes ülése 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

109/2014. (IV.24.) határozata  
a MMK Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatosan 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az MMK Nonprofit Kft. 2013. évi 

beszámolóját 12.113 e Ft mérleg főösszeggel és -5.920 e Ft mérleg szerinti 
eredménnyel, valamint a 2013. évi közhasznúsági jelentését a határozat 1., 2., 3. 
és 4. számú mellékletei szerint elfogadja, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, 
hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját képviselje. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a MMK NKft. javadalmazási 

szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott beszámolóval lezárt üzleti évre 
prémiumot nem fizet, valamint a 2014. évre prémiumfeladatot nem tűz ki. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a határozat 

közlésére, valamint a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a 
Közgyűlés jelen határozatban megfogalmazott álláspontját képviselje. 

Felelős: - a határozat közléséért  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a tulajdonosi képviselő  
       a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 

nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

110/2014. (IV.24.) határozata  
a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2013. évi beszámolójának és 2014. évi 

eredménytervének elfogadásával kapcsolatosan 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 
2013. évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 107.388 eFt mérleg 
főösszeggel, 2.499 eFt mérleg szerinti eredménnyel a határozat 1., 2. és 3. számú 
mellékletei szerint és a 2014. évi eredménytervét a határozat 4. számú melléklete 
szerint elfogadja, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásáért: 
                a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 

nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), tartózkodott 6 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Lőrinczi Konrád képviselő közvetlenül a szavazás után szóban jelezte a közgyűlés 
és a jegyzőkönyvvezető felé, hogy nem szavazott. Kérte, hogy szavazatát „igen 
szavazatként vegyék figyelembe. Ezáltal az „igen” szavazatok száma 9-re 
emelkedett.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

111/2014. (IV.24.) határozata  
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.  2013. évi beszámolójának 

és 2014. eredménytervének  elfogadásával kapcsolatosan: 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai 

Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 15.578 eFt 
mérleg főösszeggel, -959 eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteség) 
eredménnyel a határozat 1., 2., 3. és 4. számú mellékletei szerint és a 2014. évi 
eredménytervét a határozat 5. számú melléklete szerint elfogadja, egyben utasítja 
a polgármestert a határozat közlésére. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai 

NKft. javadalmazási szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott beszámolóval 
lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2014. évre prémiumfeladatot 
nem tűz ki. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 

nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József,  
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

112/2014. (IV.24.) határozata  
a DV N Zrt.  2013. évi beszámolójának és a 2014. évi bevétel és 

ráfordítástervezetének elfogadásával kapcsolatosan 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DV N Zrt. 2013. évi beszámolóját, 
annak kiegészítő mellékletét 184.708 eFt mérleg főösszeggel, 11.225 eFt mérleg 
szerinti eredménnyel (nyereség) a határozat 1., 2. és 3. számú mellékletei és a 
2014. évi bevétel és ráfordításterveztét a határozat 4. számú melléklete szerint 
elfogadja, egyben utasítja polgármestert a határozat közlésére. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DV N Zrt. javadalmazási 

szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott beszámolóval lezárt üzleti évre 
prémiumot nem fizet, valamint a 2014. évre prémiumfeladatot nem tűz ki. 

 
Felelős:- a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

113/2014. (IV.24.) határozata 
a DV N Zrt. könyvvizsgálójának jelöléséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgári törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény alapján a DV N Zrt. (székhelye: 2400 Dunaújváros, 
Városháza tér 1., Cg.07-10-001362) új könyvvizsgálójának Viczkó József 
(születési hely, idő: Perkáta, 1954.07.02., anyja neve: Háder Anna, lakcíme: 2421 
Nagyvenyim, Nefelejcs u. 8. Kamarai tagsági száma: 000444) választja meg 2014. 
május 1. napjától 2015. május 31-ig szóló, határozott időtartamra változatlan 
díjazás mellett. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

módosított és egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően.  

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
       a vagyonkezelési osztály vezetője 
                  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2014. május 15. 

- a társasági szerződés aláírására: 2014. május 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
114/2014. (IV.24.) határozata 

a DV N Zrt. felügyelő bizottsága tagjainak megízási díjára vonatkozóan 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DV N Zrt. felügyelő bizottsága 
elnökének 15.000,- Ft megbízási díjat javasol 2014. május 01-től kezdődően, majd 
ugyanezen időponttól kezdődően a felügyelő bizottsági tagok megbízási díját 10.000- 
Ft-ban kéri a gazdasági társaság ügyvezetőjétől meghatározni, egy utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért  
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 

nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

115/2014. (IV.24.) határozata  
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2013. évi beszámolójának és 2014. évi 

ráfordítástervezetének elfogadásával kapcsolatosan 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2013. 
évi beszámolóját 623.999 e Ft mérleg főösszeggel és -30.662  e Ft (veszteség) 
mérleg szerinti eredménnyel a határozat 1., 2. és 3. mellékletei a 2014. évi 
ráfordítás-tervezetét a határozat 4. számú melléklete szerint elfogadja, egyben 
utasítja polgármestert a határozat közlésére. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 

javadalmazási szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott beszámolóval lezárt 
üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2014. évre prémiumfeladatot nem tűz 
ki. 

 
Felelős: - a határozat közléséért  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 

nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József,  
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

116/2014. (IV.24.) határozata 
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. tőkeleszállításával kapcsolatos döntés 

meghozatalára 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Székesfehérvári 
Törvényszék, mint Cégbíróság által a cégjegyzékbe bejegyzett Vasmű u. 41. 
Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41., Cg.07-09-014057, adószám: 
14192405-02-07) jegyzett tőke összege 638.100 eFt, saját tőke összege 570.080 
eFt, ennek okán tőkeleszállítást kíván végrehajtani. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának 

rendjéről szóló 1/2008. (I.18.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésének b) 
pontjában biztosított hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a Székesfehérvári 
Törvényszék, mint Cégbíróság által a cégjegyzékbe bejegyzett Vasmű út 41. 
Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41., Cg.07-09-014057, adószám: 
14192405-02-07) törzstőkéjét veszteség rendezése érdekében 638 100 e- Ft-ról 
613 280 e Ft-ra leszállítja, mely határozat meghozatalához ¾-es többség 
szükséges. A törzstőke-leszállítás mértéke: 24 820 e Ft. 
Egyúttal megállapítja, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tag üzletrésze a törzstőke 
leszállítása előtt összesen: 638 100 e Ft. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tag üzletrésze a törzstőke 
leszállítása után: összesen: 613 280 e Ft. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Vasmű út 41. Irodaház 

Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. ügyvezetőjét, hogy a polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:302 § alapján a törzstőke leszállítását 
elhatározó taggyűlési határozat meghozatalát követő harminc napon belül a 
közgyűlési határozatról szóló közleményt a cégbíróságnak elektronikus úton küldje 
meg, egyidejűleg intézkedjen a tőkeleszállításról hozott döntés Cégközlönyben 
történő kétszer egymás utáni közzétételéről, akként, hogy a két közzététel között 
legalább 30 napnak kell eltelnie. A hirdetményben fel kell tüntetni a közgyűlési 
döntés tartalmát. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá felhatalmazza a társasági szerződés XVIII. számú módosítása 
aláírására a határozat 1. mellékletében rögzített tartalommal a határozat 
kézhezvételét követően. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 
    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért: 
      a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő  

nyolc napon belül 
- a társasági szerződés módosítása aláírására: a határozat közlésére:  

az előkészítő osztálynak való megküldését követő 30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 2 fő (Kismoni László, Pintér Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

117/2014. (IV.24.) határozata 
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. felügyelő bizottsága tagjainak megízási díjára 

vonatkozóan 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41 Irodaház Kft. felügyelő 
bizottsága elnökének 15.000.- Ft/hó megbízási díjat javasol 2014. május 01-től 
kezdődően, majd ugyanezen időponttól kezdődően a felügyelő bizottsági tagok 
megbízási díját 10.000.- Ft/hó-ban kéri a gazdasági társaság ügyvezetőjétől 
meghatározni, egy utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért  
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 

nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
118/2014. (IV.24.) határozata 

a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. könyvvizsgálójának jelöléséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgári törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény alapján a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. (székhelye: 2400 
Dunaújváros, Vasmű u. 41., Cg. 07-09-014057) új könyvvizsgálójának Viczkó 
József (születési hely, idő: Perkáta, 1954.07.02., anyja neve: Háder Anna, 
lakcíme: 2421 Nagyvenyim, Nefelejcs u. 8. Kamarai tagsági száma: 000444) 
választja meg 2014. május 1. napjától 2015. május 30-ig szóló, határozott 
időtartamra 90.000.- Ft/negyedév díjazás mellett. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

módosított és egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően.  

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
       a vagyonkezelési osztály vezetője 
                  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2014. május 15. 

- a társasági szerződés aláírására: 2014. május 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 2 fő (Pintér Attila, Pintér 
Tamás), ellene szavazott 1 fő (Izsák Máté), tartózkodott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné,  Selyem József, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Szabó Zsolt) – nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
119/2014. (IV.24.) határozata 

a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. pótbefitéssel kapcsolatos döntés meghozatalára  
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
pótbefizetéssel kapcsolatos döntés meghozatalára című határozati javaslatot nem 
fogadta el. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

120/2014. (IV.24.) határozata  
az Intercisa Múzeum részére történő helyiségbiztosítással kapcsolatosan: 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intercisa Múzeum részére 

használatba adja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában 
álló, dunaújvárosi  24/2/C/41 hrsz-ú, természetben a Dunaújváros, Bocskai u. 2. 
pince szintjén található, 149 m2 nagyságú, egyéb helyiség megnevezésű nem 
lakáscélú ingatlant 2014. április 01-től, határozatlan időre a határozat 
mellékleteként csatolt használati szerződés alapján. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat előterjesztés 2. számú pontjában megjelölt helyiség használati 
szerződés aláírására. 

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

nyolc napon belül 
- szerződések aláírására: a szerződés megkötésére a határozat 

érintettekkel való közlését követő 60 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a meghívó szerinti 47. napirendi pont határozati 
javaslatára történő szavazásból Selyem Józsefet kizárja – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Cserni Béla, Gál Roland), nem szavazott 1 fő 
(Selyem József) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

121/2013. (IV.24.) határozata  
Selyem József képviselő úr személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 

kizárásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Selyem József személyes érintettségre 
vonatkozó bejelentését figyelembe véve a 47. napirend „Javaslat a Fabó Éva 
Sportuszoda működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára” határozati 
javaslatára történő szavazásból Selyem Józsefet kizárja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős:  Jegyző 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Kismoni László, 
Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Gál Roland, Selyem József) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

122/2014. (IV.24.) határozata  
a Fabó Éva Sportuszoda működtetésével kapcsolatosan  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DMJV Önkormányzata, mint 

tulajdonos, a DVG Zrt., mint Üzemeltetésbe adó és a Dunaújvárosi Hőszolgáltató 
Kft. DVCSH Kft., mint Vállalkozó között 2000. december 1-jén, a Fabó Éva 
Sportuszoda üzemeltetésére, karbantartására, és fejlesztésére létrejött 
Üzemeltetési-Vállalkozási szerződés 3. pontja értelmében megállapítja, hogy az 
Üzemeltetésbe adónak Vállalkozó részére évente, a szerződés hatálya 
megszűnéséig működési hozzájárulást nem kell fizetnie. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy DVCSH Kft-nek a 

Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésével kapcsolatos veszteségkiegyenlítési 
igénye megalapozottságát a társaság 2013. évi számviteli törvény szerinti éves 
beszámolójában kiemelten vizsgálja. Felkéri a DVCSH Kft. ügyvezetőjét a 
veszteségkiegyenlítési igénye megalapozottságát alátámasztó dokumentumok 
közlésére az Uszoda üzemeltetésére vonatkozó bevételek és kiadások részletes 
ismertetése mellet, ezek számszaki alátámasztására, továbbá egy akcióterv 
kidolgozására és közlésére az Uszoda finanszírozási hiányára vonatkozó fedezet 
biztosítására. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-

vezérigazgatóját, hogy a 2. pontban foglaltak teljesítését a DVCSH Kft. 2013. évi 
számviteli törvény szerinti éves beszámolója tárgyalásakor kiemelten ellenőrizve 
az általa a mérleg elfogadásához taggyűlésen szóban és írásban korábban kért 
adatok és dokumentumok közlésének megtörténtével együttesen. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a DVCSH Kft. ügyvezetője 
                  a DVG Zrt. elnök - vezérigazgatója 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. évi májusi 

közgyűlési előterjesztés készítésének ideje. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fabó Éva Sportuszoda 

üzemeltetetésére közbeszerzési eljárás előkészítését rendeli el amennyiben a 
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DVCSH Kft. a szerződés megszüntetését kezdeményezi, ennek keretében a 
beszerzési érték meghatározása, az eljárási fajta alkalmazására vonatkozó 
javaslattételre felkéri a bírálóbizottságot, az eljárást megindító felhívás 
elkészítésére és a dokumentáció előkészítésére a hivatalos közbeszerzési 
tanácsadót kéri fel. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4. pontban foglalt közbeszerzési 

eljárást illetően a közbeszerzési szabályzat 7. b)-h) pontjaiban jelen határozattal a 
polgármesterre ruházza a döntési jogkört.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Bírálóbizottság 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. évi májusi 

közgyűlési előterjesztés készítésének ideje. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” változatot – mellette szavazott 9 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt), tartózkodott 4 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

123/2014. (IV.24.) határozata  
 a HUNÉP-UNISZOL Zrt. és az UNIRENT Hungária Kft. által benyújtott, egyezség 

megkötésére irányuló megállapodás elbírálásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a dunaújvárosi 

sportingatlanokat üzemeltető HUNÉP-UNISZOL Zrt. és UNIRENT Hungária Kft. 
alkotta konzorcium egyezség megkötésére vonatkozó megállapodás tervezetét, 
kinyilvánítja, hogy az egyezséget a konzorciummal megköti, és kötelezettséget 
vállal arra, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a konzorcium 
részére 2014. szeptember 30-ig bruttó 15.000.000,- Ft-ot megfizet az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános tartalék előirányzata terhére, 
utasítja a polgármestert a határozat közlésére, egyúttal felhatalmazza a 
megállapodás aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének 
kikérését követően. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak a vagyonkezelési osztályra 

 érkezésétől számított 8 nap 
                 - a megállapodás aláírására: a határozat meghozatalától számított 30 nap 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

megjelölt összeget a 2014. évi költségvetés soron következő módosításakor vegye 
figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke  
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
                 a gazdasági igazgatóság adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2014. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” változatot – mellette szavazott 15 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni 
László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

124/2014. (IV.24.) határozata 
a dunaújvárosi 3331/10 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosításáról (SIFEKO Kft. kérelme) 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy pályázati úton 

értékesíteni kíván a dunaújvárosi 3331/10 hrsz. alatt nyilvántartott, beépítetlen 
terület megnevezésű belterületi ingatlanból a hatályos szabályozási terv keretei 
igény szerinti nagyságú területrészt. Az ingatlan kikiáltási ára 2.600,-Ft/m2. 

 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján 
az értékesíteni kívánt ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. 

 
A vételáron felül a nyertes pályázót terhelik a telekalakítás, az értékbecslés, illetve 
az értékesítésre vonatkozó pályázat megjelentetésének költségei.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a jelen határozat 

mellékletét képező pályázati kiírást, egyúttal utasítja a polgármestert a pályázati 
kiírásnak a Dunaújváros című lapban való megjelentetéséhez szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                        a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:  - a pályázati kiírás megjelentetésére: 2014. május 16. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 15 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni 
László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

125/2014. (IV.24.) határozata 
a Dunaújvárosi Vegyeskar részére visszatérítendő támogatás nyújtásához 

kapcsolódó kérelmének elbírálásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DMJV Önkormányzata és a 

Dunaújvárosi Vegyeskar között 2014. január 07-én létrejött, „Támogatási 
szerződés” 1. számú módosítását a határozat mellékletében foglaltaknak 
megfelelően támogatja, azzal, hogy a támogatási szerződés 6.1. pontjában, a 
támogatás visszafizetésére megállapított „2014. március 31-ig” időpontot „2014. 
szeptember 30-ig” időpontra módosítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a         

határozat mellékletét képező, „Támogatási szerződés” 1. számú módosítását írja 
alá. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

                         a polgármester  
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgató        

Határidő:  2014. május 05. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 

határozatot a Dunaújvárosi Vegyeskar elnöke részére küldje meg.  
  

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester  
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
          a jogi és szervezési igazgató        
Határidő:    2014. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 2. pontjában „kiegészítő 
működési támogatás tartalék” szövegrész kiegészítésével – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László), ellene szavazott 
4 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő 
(Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

126/2014. (IV.24.) határozata 
az önkormányzati érdekeltségű Médiarendszer működtetésére vonatkozó 

szerződés meghosszabbításáról és a www.dunaujvaros.com weblap 
megvásárlásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati érdekeltségű 

média rendszer működtetésével kapcsolatban úgy dönt, hogy felhatalmazza a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-t a www.dunaujváros.com domain 
megvásárlására az alábbi paraméterekkel: 

 
- Az adásvétel tárgyát kell hogy képezze a domain név (honlap és annak minden 

archív tartalma, teljes üzemeltetési és szerzői joga); 
- Az adásvétel maximális összege nem haladhatja meg a nettó 19.000.000,- Ft-ot 
- Az adásvétel létrejöttének véghatárideje 2014. április 30. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pont megvalósítása érdekében 

nettó 19.000.000 Ft tagi kölcsönt nyújt a 100 %-os önkormányzati tulajdonú DVG 
Zrt. részre, amelynek forrása a 2014. évi költségvetés kiegészítő működési 
támogatás tartalék rovata. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban elhatározottakat a 2014. évi költségvetés következő módosítása során 
vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
  Felelős:    - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                                a polgármester  
                            - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
           a jogi és szervezési igazgató        
         - a költségvetés módosításáért: 
           a jegyző 
         - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
           az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
      Határidő: a 2014. évi költségvetés módosításának időpontja 
 
4. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 1. számú mellékleteként csatolt tagi kölcsön szerződés aláírására. 
 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
          a polgármester  

 

http://www.dunaujvaros.com/
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   - a határozat végrehajtásban való közreműködésért:  
        a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

       Határidő: 2014. április 30. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati érdekeltségű 

média rendszer működtetéséről a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-vel megkötött 
megbízási szerződését 2014. szeptember 30-áig meghosszabbítja. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a működtetés díját - a jelen 

határozat mellékletét képező költségvetés alapján 2014. május 1. és 2014. 
szeptember 30-a közötti időszakra vonatkozóan 71.460.000,- Ft + áfa összegben 
jóváhagyja, melynek forrása a 2014. évi költségvetési rendelet 5. melléklet 
„Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok” dologi kiadások rovata. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat  2. számú mellékletét képező „Megbízási szerződés 4. számú 
módosítása”  aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
       a polgármester  
              - a határozat végrehajtásban való közreműködésért:  
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2014. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a meghívó szerinti 52. napirendi pont határozati 
javaslatára történő szavazásból Nagy Zoltánnét kizárja – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László), ellene 
szavazott 3 fő (Cserni Béla, Gál Roland, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Gombos 
István, Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

127/2013. (IV.24.) határozata  
Nagy Zoltánné képviselő asszony személyes érintettség bejelentése kapcsán 

történő kizárásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagy Zoltánné személyes érintettségre 
vonatkozó bejelentését figyelembe véve az 52. napirend „Javaslat a „Védőháló a 
Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány támogatására” határozati javaslatára 
történő szavazásból Nagy Zoltánnét kizárja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős:  Jegyző 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a meghívó szerinti 52. napirendi pont határozati 
javaslatára történő szavazásból Gombos Istvánt kizárja – mellette szavazott 11 fő 
(Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
ellene szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Gál Roland), tartózkodott 2 fő (Cserni Béla, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

128/2013. (IV.24.) határozata  
Gombos István alpolgármester úr személyes érintettség bejelentése kapcsán 

történő kizárásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István személyes érintettségre 
vonatkozó bejelentését figyelembe véve az 52. napirend „Javaslat a „Védőháló a 
Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány támogatására” határozati javaslatára 
történő szavazásból Gombos Istvánt kizárja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős:  Jegyző 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a meghívó szerinti 52. napirendi pont határozati 
javaslatára történő szavazásból Selyem Józsefet kizárja – mellette szavazott 11 fő 
(Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
ellene szavazott 2 fő (Cserni Béla, Gál Roland), tartózkodott 1 fő (Cserna Gábor), 
nem szavazott 1 fő (Selyem József) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

129/2013. (IV.24.) határozata  
Selyem József képviselő úr személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 

kizárásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Selyem József személyes érintettségre 
vonatkozó bejelentését figyelembe véve az 52. napirend „Javaslat a „Védőháló a 
Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány támogatására” határozati javaslatára 
történő szavazásból Selyem Józsefet kizárja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős:  Jegyző 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Pintér Tamás,  
Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 4 fő (Gombos István, Nagy Zoltánné, Selyem József, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

130/2014. (IV.24.) határozata 
a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Védőháló a Dunaújvárosi 

Díjhátralékosokért” Alapítvány részére a 2014. évtől kezdődően, évenként 
20.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít mindaddig, amíg közhasznú 
szervezetként céljait ellátja és a bírósági nyilvántartásban szerepel.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a határozat mellékletét képező, az alapítvánnyal kötendő 2014. évre 
vonatkozó 20.000 E Ft összegű támogatási szerződést - a pénzeszköz átadásáról 
- a közgyűlés nevében aláírja.  

 
      Felelős:   - a megállapodás aláírásáért és a határozat közléséért:  

                   a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:   
                   a szociális osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2014. április 28.  

- a megállapodás aláírására: a szerződés aláírásához szükséges 
feltételek teljesítését követő munkanap 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a 2015. évtől kezdődően az 1. pontban írt – adott tárgyévi 
költségvetésekben szereplő – összegre vonatkozó, a „Védőháló a Dunaújvárosi 
Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződéseket az Ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően aláírja.  

 
     Felelős:  - a megállapodás aláírásáért és a határozat közléséért:  

                 a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:   
                 a szociális osztály vezetője 
Határidő: a tárgyévi költségvetések elfogadását követő hónap   
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés „A” változatot – mellette szavazott 9 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Kismoni László, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt), nem 
szavazott 1 fő (Selyem József) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

131/2014. (IV.24.) határozata 
a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő „Bálványosi 

Nyári Szabadegyetem és Diáktábor”  támogatásáról 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kisebbségekért - Pro Minoritate 

Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa  u. 6.) részére a "XXV. Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktábor" költségeihez 2014. évben egyszeri 400.000,- Ft, 
azaz négyszázezer forint támogatást nyújt Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és  végrehajtásának szabályairól szóló 
3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete 5.b. mellékletének ”Kulturális feladatok 
támogatási tartaléka” sora terhére. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvánnyal a 
céltámogatási szerződést kösse meg azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszterelnökség által működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes 
felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben 
nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett 
támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági 
rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami 
támogatásnak minősül. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért  
   a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
       a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője  
               - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért 
                 az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére:  2014. május 9.  
 - a szerződés aláírására: a Miniszterelnökség által működtetett  
 Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként  
                       kiadott nyilatkozatát követő 30 nap 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város 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. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért  
   a jegyző 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
       a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály  
                 osztályvezetője      
Határidő: - a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától  
         számított 30 nap 
  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban  foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2014. évi  költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet  módosításakor a kulturális feladatok 
támogatási tartaléka sor terhére vegye figyelembe,  egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás  teljesítésére. 

 
Felelős:   -  a kötelezettség vállalásáért: 
   a polgármester  
 -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  
 -  a költségvetés módosításáért: 
  a jegyző 
 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  2014. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Selyem József) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

132/2014. (IV.24.) határozata 
a dunaújvárosi 2976/31, 2976/45, 2976/46, 2976/38 és a 2976/50 helyrajzi 

számon nyilvántartott, természetben Dunaújváros, Magyar út 108-1. szám alatt 
található ingatlanok hasznosítására (IDUMONT Kft. kérelme) 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy pályázati úton 

együttesen értékesíteni kívánja a dunaújvárosi 2976/31, 2976/45, 2976/46, 
2976/38 és a 2976/50 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Dunaújváros, 
Magyar út 108-1. szám alatt található ingatlanokat. Az ingatlanok kikiáltási ára 
4.500,-Ft/m2. 

 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján 
az értékesíteni kívánt ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg 

 
A vételáron felül a nyertes pályázót terhelik az értékbecslés, az értékesítésre 
vonatkozó pályázat megjelentetésének, illetve az ingatlan-nyilvántartási eljárás 
költségei.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a jelen határozat 

mellékletét képező pályázati kiírást, egyúttal utasítja a polgármestert a pályázati 
kiírásnak a Dunaújváros című lapban való megjelentetéséhez szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                        a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:  - a pályázati kiírás megjelentetésére: 2014. május 16. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Kismoni László, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Selyem József) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
133/2014. (IV.24.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. február 28-ai 
értéknappal végrehajtott adósságkonszolidációjához kapcsolódó 

intézkedésekről   
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata 2014. február 28-ai értéknappal végrehajtott 
adósságkonszolidációját követő intézkedésekről szóló tájékoztatót. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy  

a kötvénykibocsátással (K&H Bank Zrt., Erste Bank Zrt.) valamint hitelfelvétellel 
(OTP Bank Nyrt.) összefüggő szerződések lezárása érdekében a további 
szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                    a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: adósságkonszolidációban résztvevő partnerekkel egyeztetett időpontban 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Selyem József) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

134/2014. (IV.24.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata KEOP-5.5.0/A/12-2013-0381 

kódszámú, "Közvilágítás korszerűsítése Dunaújvárosban" című nyertes 
pályázat szerződéskötéséhez szükséges felhatalmazásról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 461/2012. (XI.15.) határozatában 

elhatározta az KEOP-5.5.0/A kódszámú projekt végrehajtását 255.042.775 Ft-os 
összköltséggel, valamint támogatta a kapcsolódó pályázat benyújtását, s 
felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata KEOP 5.5.0/A/12-2013-0381 kódszámú 
"Közvilágítás korszerűsítése Dunaújvárosban" című pályázati projektjét a 
Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője 216 786 
359  Ft-tal támogatta, valamint utólagosan támogatja a projekt Támogatási 
Szerződésének aláírását. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat aláírja, és a csatolandó 
mellékletekkel együtt megküldje az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia 
Központ Nonprofit Kft. részére, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a végleges Támogatási szerződés-
tervezet aláírására.  

  
    Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

  a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
       Határidő: 2014. április 25. 
 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és a 

2. pontban foglaltakat a 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 
soron következő módosításában vezesse át. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Kismoni 
László, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Selyem József) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

135/2014. (IV.24.) határozata  
a Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. „f.a.” közbenső mérlege 

megismerésével kapcsolatosan: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy  az Agreement Kft. 
által elkészített, Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. „f.a.” közbenső mérlegét 
megismerte, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 

nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Selyem József) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

136/2014. (IV.24.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kormányzati funkció rendjéről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata kormányzati funkció rendjét e határozat 
mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatályon kívül 

helyezi a közgyűlés 208/2013. (V.23.) határozatát és annak mellékletét képező 
önkormányzati szakfeladat rendet. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 
Igazgatóságához a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kormányzati funkció rendjét a 

Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. 
(XII.20.) önkormányzati rendelet függelékeként a helyben szokásos módon közzé 
kell tenni. 

 
      Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
            a polgármester  
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
            jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
      Határidő: 2014. május 05. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Selyem József) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

137/2014. (IV.24.) határozata 
Rácalmás Településrendezési Eszközei - Módosítás véleményezéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Rácalmás Város 

Településrendezési Eszközei – Módosítását támogatja és az egyeztetési 
folyamatban továbbra is részt kíván venni. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert az 1.) pont 

alatti határozat közlésére Rácalmás Város polgármesterével.  
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
        a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője  
Határidő: 2014. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 
2 fő (Kismoni László, Pintér Attila), nem szavazott 1 fő (Selyem József) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

138/2014. (IV.24.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának 

módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 207/2013. (V.23.) határozattal elfogadott Alapító Okirata 
módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el: 
 

„ALAPÍTÓ OKIRAT 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 5. §-a alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
207/2013. (V.23.) határozattal elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1) Az Alapító Okirat 4.2. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„A hivatal alaptevékenységébe tartozó feladatok kormányzati funkció kód szerinti 
besorolása kormányzati funkció száma és megnevezése szerint:  
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
  igazgatási tevékenysége 
011220 Adó-, vám-és jövedéki igazgatás 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok  
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti    
  képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek  
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek  
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
041140 Területfejlesztés igazgatása 
044310 Építésügy igazgatása 
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  
016030 Állampolgársági ügyek 
053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 
042180  Állat-egészségügy 
013390  Egyéb kiegészítő szolgáltatások 
013110  A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása 
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2) Az Alapító Okirat 7. pontja törlésre kerül. 
 
3) Az Alapító Okirat 9. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
„ A hivatal foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:  
A Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, 
ez esetben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezései az irányadók.  
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, akikre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.  
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény rendelkezései az irányadók.” 
 
4) Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak.” 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatályon kívül 
helyezi Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata 1. 
számú módosító okiratát. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy 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: 
     jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
Határidő: 2014. május 05. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Kismoni 
László, Pintér Tamás, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Selyem József) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

139/2014. (IV.24.) határozata 
2013. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési 

jelentés elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozati javaslat mellékletét 
képező, a 2013. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről szóló ”Éves 
ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés” című beszámolót 
elfogadja. 
 
Felelős:  - a határozat közzétételéért: 
     a jegyző 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a belső ellenőrzési osztály vezetője 
Határidő: 2014. május 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Selyem József) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

140/2014. (IV.24.) határozata  
a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” címen meghirdetett pályázat 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az OVI-FOCI Közhasznú 
Alapítványhoz műfüves-multifunkciós pályák létrehozása érdekében, ennek során 
az Alapítványt támogatja, és kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapítvánnyal 60 
napon belül megköti a határozat mellékletét képező támogatási szerződést. 

  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az OVI-FOCI 

Közhasznú Alapítvány rendelkezésére bocsátja a kijelölt óvodák pontos nevét, 
címét, helyrajzi számát, valamint a földhivatali tulajdoni lap másolatát, és 
gondoskodik az építésügyi hatóságtól annak az igazolásnak beszerzéséről, mely 
azt tartalmazza, hogy a pálya kialakítás nem építési engedély köteles. A kijelölt 
óvodák a következők: 
-Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvodája (cím: 2400 Dunaújváros, Gábor 
Áron u. 2-4) 
- Dunaújvárosi Óvoda Kincskereső Tagóvodája (cím: 2400 Dunaújváros, Ady E. 
u.1/a) 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja és az OVI-FOCI 

Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve megvalósítja az Alapítvány kizárólagos 
rendelkezési körébe tartozó OVI-FOCI, OVI-SPORT Programot. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a Program 

megvalósításához az Alapítványon keresztül önrészt biztosít. Az önrész bruttó 
2.350.000-2.850.000,- Ft/Program/óvoda közötti támogatási összeget jelent. A 
pontos összeg az Alapítványnak a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott 
pályázatának elbírálását követően, a pontos TAO összeg ismeretében, az első 
kuratóriumi ülésen kerül meghatározásra, melyet az önkormányzat elfogad. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, felhatalmazza továbbá a pályázat benyújtásához szükséges okiratok 
aláírására. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     Jogi és Szervezési Igazgatóság vezetője 
Határidő:   - a pályázat benyújtására: 2014. április 20. 
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6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 4. pontban 

meghatározott önrészt 5.700.000,- Ft összegben az önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséből biztosítja, az 5.b. melléklet felhalmozási tartalék Ovi-Foci 
program sor terhére. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 6. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés soron következő módosítása 
során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
      a polgármester 
    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
       a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
    - a költségvetés módosításáért: 
      a jegyző 
    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
      a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
      a pénzügyi bizottság elnöke 
     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
    - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának  
                      időpontja 
 

 


	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	65/2014. (IV.24.) határozata
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Felelős:  - a határozat végrehajtásáért

	a SANITATEM Kft.-vel történő feladat-ellátási szerződés megkötéséről és a körzet helyettesítéssel történő ellátásáról
	a Dr. Simon és Társa Egészségügyi Bt.-vel fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről, valamint a körzet helyettesítéssel történő ellátásáról
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Hingyi László képviselő úr személyes érintettség bejelentése kapcsán történő kizárásáról

	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László személyes érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a 26. napirend „Javaslat a DPASE Kft-vel kötött kölcsönszerződés módosítására” határozati javaslatára történő szavazásból Hingyi Lász...
	Határidő: Azonnal
	Gombos István alpolgármester személyes érintettség bejelentése kapcsán történő kizárásáról


	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István személyes érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a 26. napirend „Javaslat a DPASE Kft-vel kötött kölcsönszerződés módosítására”határozati javaslatára történő szavazásból Gombos Istvá...
	Határidő: Azonnal
	Hingyi László képviselő úr személyes érintettség bejelentése kapcsán történő kizárásáról


	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László személyes érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a 27. napirend „Javaslat a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosítására" határozati ja...
	Határidő: Azonnal
	Gombos István alpolgármester úr személyes érintettség bejelentése kapcsán történő kizárásáról


	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István személyes érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a 27. napirend „Javaslat a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosítására" határozati ja...
	Határidő: Azonnal

	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Selyem József képviselő úr személyes érintettség bejelentése kapcsán történő kizárásáról



	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Selyem József személyes érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a 47. napirend „Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára” határozati javaslatára történő szava...
	Határidő: Azonnal
	Nagy Zoltánné képviselő asszony személyes érintettség bejelentése kapcsán történő kizárásáról


	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagy Zoltánné személyes érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve az 52. napirend „Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány támogatására” határozati javaslatára történő szav...
	Határidő: Azonnal
	Gombos István alpolgármester úr személyes érintettség bejelentése kapcsán történő kizárásáról


	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István személyes érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve az 52. napirend „Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány támogatására” határozati javaslatára történő szav...
	Határidő: Azonnal
	Selyem József képviselő úr személyes érintettség bejelentése kapcsán történő kizárásáról


	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Selyem József személyes érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve az 52. napirend „Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány támogatására” határozati javaslatára történő szav...
	Határidő: Azonnal
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	130/2014. (IV.24.) határozata
	a megállapodás aláírására: a szerződés aláírásához szükséges feltételek teljesítését követő munkanap
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kormányzati funkció rendjéről
	Felelős:  - a határozat végrehajtásáért

	Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról


