
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. augusztus 7-ei 
rendkívüli ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
296/2014. (VIII.07.) határozata 

a Mezőföldvíz Kft. Dunaújváros víziközműveinek üzemeltetése tárgyában tett 
ajánlata tárgyalásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a víziközmű 

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglaltak szerinti ellátási 
kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, jelen előterjesztésben foglalt 
lehetőségeit és kötelezettségeit megismerte. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megismerte a 

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. ajánlatát. Felkészülve arra a lehetőségre, 
hogy a jelenlegi üzemeltető, a DVCSH Kft. a hatályos szerződésben foglalt 
kötelezettségét esetlegesen amiatt nem tudja teljesíteni, hogy 2015. január 01-től 
nem rendelkezik érvényes működési engedéllyel, felhatalmazza a polgármestert 
ezen feltétel bekövetkezése esetére a csatlakozáshoz szükséges tárgyalások 
lefolytatására, a bérleti-üzemeltetési szerződéstervezet, az üzletrész adásvételi 
szerződéstervezet és egyéb tervezett intézkedések előkészítésére és 
okirattervezetek közgyűlés elé terjesztésére az előterjesztésben ismertetett 
ütemterv figyelembe vételével, mindennemű kötelezettségvállalás nélkül. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 194/2014. 

(V.29.) határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a gazdasági igazgató 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztállyal való közlését követő 15 
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, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

297/2014. (VIII.07.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (HVB) választott 

tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Helyi Választási Bizottsága választott tagjának 

 
Dr. Bakos Károly ügyvédet, 
 
Dr. Hanák Tamás ügyvédet, 
 
Dr. Balog Edina ügyvédet, valamint 
 
első számú póttagjának 
     Dr. Brunner Zsófia ügyvédet, 
 
második számú póttagjának 
     Dr. Varga Balázs ügyvédet 
 
határozott időre, a következő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választására megválasztott helyi választási bizottság alakuló üléséig 
megválasztja. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 2013. 

évi XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott helyi választási 
bizottság tagjaitól és póttagjaitól vegye ki; továbbá a Közgyűlés felkéri jegyzőt, 
mint a helyi választási iroda vezetőjét, hogy a kivett esküt követően a 
megbízóleveleket adja át. 

 
Felelős:     - az eskü kivételéért: 
                     a polgármester 
         - a megbízólevelek átadásáért: 
                     a jegyző 
Határidő:  - az eskütételre 2014. augusztus 07. 
                   - a megbízólevelek átadására 2014. augusztus 07. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 3. pontját „egyéb működési 
támogatás bevételi előirányzat növekedés” szövegrész kiegészítésével, a 4. pontját 
„Duna-Via Kft. és Major Földmunka Kft.” szövegrész kiegészítésével, az időpont 
kihúzásával, a polgármester felhatalmazásával, valamint az 5. pont első sorát a „3.” 
pont javításával – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 
2 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

298/2014. (VIII.07.) határozata 
Javaslat megállapodás megkötésére Rácalmás Város Önkormányzatával 

körforgalmi csomópont 5. ág kialakítására és a Rácalmás 6-os úttól keletre 
található iparterület ingatlanjainak fejlesztésére 

 
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. megismerte a jelen határozat 1. mellékeltét képező, a két önkormányzat által 

kötendő megállapodás tervezetét a 2010. december 16-án Egyezségi 
keretmegállapodásban foglaltak kiterjesztésére a rácalmási 050, és a 052 hrsz.-ú 
ingatlanokon körforgalmi csomópont 5. sz. lehajtó ágának megépítésére, és az 
Érintett terület Rácalmás 6-os úttól keletre található iparterület ingatlanjainak 
megközelítésére, fejlesztésére vonatkozó Megállapodást, - és annak 
elválaszthatatlan mellékletét képező Ajánlatkérést, valamint Vállalkozási 
szerződéstervezetet,- melynek megkötésére felhatalmazza a polgármestert. 

 
2. megismerte a jelen határozat 2. mellékeltét képező Pannon Inferior Kft.-vel kötendő 

megállapodás-tervezetet és annak megkötésére felhatalmazza a polgármestert. 
 
3. az 1. pontban hivatkozott rácalmási 050 hrsz.-ú és a rácalmási 052 hrsz.-ú 

ingatlanok vonatkozásában az út és csapadék vízelvezetés munka kiviteli terveire 
és megépítésére, a közvilágítás építésére elkülönít összesen bruttó 8 millió forint 
keretösszeget a 2014. évi költségvetés egyéb működési támogatás bevételi 
előirányzat növekedés előirányzat terhére. 

 
4. úgy határoz, hogy az 1. pontban hivatkozott megállapodás mellékletét, az 

Ajánlatkérést Rácalmás Önkormányzata 1. a Duna-Via Kft. és 2. a Major 
Földmunka Kft. gazdasági társaságok részére küldje meg, továbbá felkéri a 
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnökét, hogy az ajánlatok bontásán és 
értékelésén a Rácalmási Polgármesteri Hivatalban vegyen részt, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlat elfogadására, melyről a következő 
soros közgyűlésen tájékoztatást ad.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 
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Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő  
                   megérkezésétől számított 8 nap 

- a szerződések megkötésére a határozatnak az előkészítő osztályra  
                      történő megérkezésétől számított 15 napon belül 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés módosításakor 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: 
       a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a 2014. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 1. pontját „Dunaújvárosi 
Főiskola Vízilabda Egyesület” szövegrész kiegészítésével – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő 
(Kismoni László, Selyem József), távol lévő 3 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

299/2014. (VIII.07.) határozata 
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt., az új Vásártér kialakítására tett 

költségvetési javaslatának elfogadására II. ütem 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező Dunaújváros, belterület 319 
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Dunaújváros, Papírgyári út 3. szám 
alatt található ingatlant érintő, az új Vásártér kialakításával összefüggő munkálatok 
II. ütemének elvégzésével - mely építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági, 
közvilágítás kiépítési és útépítési munkákat foglal magában -   a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg a határozat mellékletének megfelelően 31.290.357,-
Ft+áfa, azaz bruttó 39.738.753,-Ft keretösszegen belül a 2014. évi költségvetés 
Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület előirányzata terhére. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező vállalkozási 
szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2014. augusztus 8. 
                 - a vállalkozási szerződés aláírására: 2014. augusztus 9. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2014. évi önkormányzati 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 módosításának tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés módosításának tervezésében való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke  
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
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               - a költségvetés módosításának előkészítéséért: 
                 a Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési, Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő:  a 2014. évi költségvetés módosításának soron következő időpontja 
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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, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Hingyi László), távol lévő 2 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
(Közvetlenül a szavazás után Hingyi László képviselő jelezte a közgyűlés, illetve a 
polgármester felé, hogy nem szavazott. Kérte, hogy szavazatát „igen” szavazatként 
vegyék figyelembe, ezáltal az „igen” szavazatok száma 13-ra emelkedett.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
300/2014. (VIII.07.)határozata  

a 195/2014. (V.29.) közgyűlési határozat módosítására, az MMK Nonprofit Kft. 
ügyvezetője, Szántó Péter jogviszonyára vonatkozóan  

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 195/2014. (V.29.) közgyűlési 
határozat 2. pontját, az MMK Nonprofit Kft. ügyvezetője Szántó Péter 
jogviszonyával kapcsolatosan a következőképpen módosítja: 
„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az MMK Közhasznú Nonprofit 
Kft. (székhelye: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 11., Cg.07-09-
016400) új ügyvezetőjének Szántó Pétert (születési idő: 1951. 07. 02., anyja neve: 
Tóth Erzsébet, lakcíme: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 25., adóazonosító száma: 
8308622860) javasolja a társaság taggyűlésének megválasztani 2014. június 1. 
napjától 2015. május 31-ig szóló, határozott időtartamra azzal, hogy az ügyvezető 
feladatait megbízási jogviszonyban látja el, bruttó 420.000,- Ft/hó díjazás mellett.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 195/2014. (V.29.) közgyűlési 

határozat 7. pontját, a következőképpen módosítja: 
„7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 
határozat közlésére, felhatalmazza továbbá az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 
taggyűlése által módosított és egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés 
aláírására, továbbá az ügyvezető megbízási szerződése aláírására a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal.” 

 
3. A 195/2014. (V.29.) közgyűlési határozat többi pontja változatlan marad. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásért: 
       a polgármester 
     - a határozat közlésében és 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 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

301/2014. (VIII.07.) határozata 
 megüresedett álláshely betöltésének utólagos jóváhagyására az Intercisa 

Múzeumban  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utólagosan jóváhagyja, hogy az 
Intercisa Múzeum a meglévő teremőri fél álláshelyre 2014. június 14-től 2014. 
december 13-ig egy főállású teremőrt foglalkoztasson, azzal, hogy az állás betöltése 
az önkormányzat számára többletkiadással nem járhat. 
 
Felelős: - a határozat közlésért:  
   a polgármester 
 - a határozat közlésében való közreműködésért: 
   a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: 2014. augusztus 30. 
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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, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
302/2014. (VIII.07.) határozata 

 a folyamatos alapszintű újraélesztés kategóriában tervezett Guiness-rekord 
megdöntéséhez kapcsolódó támogatási kérelemről 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítványt 177 800,- Ft, azaz százhetvenhétezer-nyolcszáz 
forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti a folyamatos alapszintű 
újraélesztés kategóriában tervezett Guiness-rekord megdöntéséhez kapcsolódó 
regisztrációs díj biztosításával, a határozat 1. mellékletét képező támogatási 
szerződés feltételei alapján. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a folyamatos 
alapszintű újraélesztés kategóriában tervezett Guiness-rekord megdöntéséhez 
kapcsolódó regisztrációs díj fedezetére a 2014. évi költségvetés Civil szervezetek 
támogatási tartaléka sorról történő átcsoportosításával, a költségvetési rendelet 5. 
melléklet 17. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai cím Egyéb kiadások 
kiemelt előirányzat sor növelésével fedezetet biztosít. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére, a támogatási szerződés aláírására. 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 1.) pontban 
meghatározott kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés módosításakor 
vegye figyelembe. 

Felelős:- a kötelezettségvállalás teljesítéséért, 
               szerződés aláírásáért: 
               polgármester 
             - a költségvetés előkészítéséért: 
               jegyző 
             - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
               adó, költségvetési pénzügyi osztályvezető 
             - határozat közlésében való közreműködésért: 
               közgyűlési és informatikai osztályvezető 
Határidő: a 2014. évi költségvetés módosításának soron következő időpontja 
                a szerződés megkötésére: a Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményének  
                megküldését követő 15 nap 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a gazdasági és területfejlesztési bizottság által 
kezdeményezett „A” határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

303/2014. (VIII.07.) határozata  
a Dunaújvárosi 2715. helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában a löszfal omlás 

megoldására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy kisajátítási eljárás 
megindítását rendeli el a dunaújvárosi 2715, 2715/A/1., 2715/A/2., 2715/B/1 és a 
2715/C/1. hrsz.-ú, természetben Dunaújváros, Magyar út 55. szám alatt lévő, 851 
m² nagyságú, társasház megnevezésű ingatlan vonatkozásában 9.671.500,- Ft 
kártalanítási összegért a 2014. évi költségvetés 7.a melléklet 10. sor 
ingatlanvásárlás előirányzat terhére.  

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

szerinti eljárásban a kártalanítási összegben való megegyezésre, vagy igény esetén 
értékarányos csereingatlan felajánlására, valamint az eljárással kapcsolatban 
szükséges szerződések megkötésére az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérését követően. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
       a Közigazgatási Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő  
                    8 napon belül 
        - a kisajátítási eljárás megindítására: a határozat érintettekkel való közlését  
                    követő 30 napon belül 
        
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2014. évi önkormányzati 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 
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                 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 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

304/2014. (VIII.07.) határozata 
a dunaújvárosi 3331/10 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan értékesítésére 

vonatkozó pályázat értékelésére 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 3331/10 hrsz.-ú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található 
ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot érvényesnek és eredményesnek 
találta. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban megjelölt pályázat  

nyertesének Sifeko Fémipari Művek Kft.-t (2400 Dunaújváros, Rákóczi Ferenc u. 6.) 
jelöli meg azzal, hogy az ingatlan vételára a nyertes pályázó vételi ajánlata alapján 
15.600.000,-Ft, azzal hogy vételáron felül a nyertes pályázót terhelik a telekalakítás, 
az értékbecslés, illetve az értékesítésre vonatkozó pályázat megjelentetésének 
költségei. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező adásvételi szerződés aláírására a jogerős 
telekalakítást követően.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
       DVG Zrt. vezérigazgatója 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: az adásvételi szerződés aláírására: a jogerős telekalakítást követő 45 

napon belül 

 



 13  

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés I. határozati javaslat 1. pontjában „2014. augusztus 
15.” szövegrész kiegészítésével – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté,  Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Kismoni László, 
Selyem József, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás) – 
elfogadta. 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés I. határozati javaslat 1. pontjában 
„felügyelőbizottság tagja, Busi Éva felmentését kezdeményezi  2014. augusztus 15. 
napjával.” szövegrésszel – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté,  Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Kismoni László, Selyem József, 
Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás) – elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

305/2014. (VIII.07.) határozata 
a Dunanett Kft. felügyelőbizottsági tagjának, Busi Évának visszahívásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának 

rendjéről szóló 1/2008. (I.18.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésének e) 
pontja alapján a Dunanett Kft. (székhelye: 2400 Dunaújváros, Budai N. A. út 2., 
Cg.07-09-004838) felügyelőbizottság tagja, Busi Éva felmentését kezdeményezi  
2014. augusztus 15. napjával. 

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

közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester  
    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                 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 a II. határozati javaslatot „alapján javasolja a 
gazdasági társaság új felügyelőbizottsági tagjának Lassingleitner Antalnét (születési 
hely, idő: Keszthely, 1955.06.04., anyja neve: Baranyi Anna, lakcíme: 2400 
Dunaújváros, Erdősor 43. VI. 1., adóazonosítója: 8322951906) megválasztani 2014. 
augusztus 15. napjától” szövegrésszel – mellette szavazott 9 fő (Cserni Béla, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Kismoni László, Selyem József), 
nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 3 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás, Tóth 
Kálmán) – elfogadta. 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslat 1. pontjában „2014. 
augusztus 15. napjától 2015. május 31-ig” szövegrésszel – mellette szavazott 9 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 4 fő (Kismoni László, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Selyem József) – elfogadta. 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

306/2014. (VIII.07.) határozata 
a Dunanett Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról, a társasági 

szerződés módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának 

rendjéről szóló 1/2008. (I.18.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésének e) 
pontja alapján javasolja a gazdasági társaság új felügyelőbizottsági tagjának 
Lassingleitner Antalnét (születési hely, idő: Keszthely, 1955.06.04., anyja neve: 
Baranyi Anna, lakcíme: 2400 Dunaújváros, Erdősor 43. VI. 1., adóazonosítója: 
8322951906) megválasztani 2014. augusztus 15. napjától 2015. május 31-ig 
szóló, határozott időtartamra. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a DVG Zrt. elnök-

vezérigazgatóját a jelen határozat alapján módosított és egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat aláírására. 

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

közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásáért: 
       a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                   nyolc napon belül 
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