
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 7-ei rendkívüli 
nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Gál Roland, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
283/2015. (V.7.) határozata 

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. május 7-ei rendkívüli nyílt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának 

elfogadására 
 
2. Javaslat a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés biztosítására 
 
3. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/975-1/2015. számú 

törvényességi felhívásának megtárgyalására 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 

 



 2 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 2 fő (Gál Roland, Pintér Attila) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
(Cserni Béla képviselő a szavazás után szóban jelezte a közgyűlés és a 
jegyzőkönyvvezető felé, hogy nem szavazott kérte, hogy szavazatát „igen” 
szavazatként vegyék figyelembe, ezért az „igen” szavazatok száma 13-ra nőtt.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
284/2015. (V.7.) határozata 

a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Ráczné Bodó Beátát bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Gál Roland, Pintér Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

285/2015. (V.7.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. május 7-ei rendkívüli nyílt 
ülésére meghívott személynek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 
1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gál Roland, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

286/2015. (V.7.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Integrált Területi Programjának elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának 2.0 változatát. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

döntéséről tájékoztassa a Nemzetgazdasági Minisztériumot, illetve a regionális 
fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkárt. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Integrált Területi Program 

előkészítésében résztvevőket, hogy amennyiben a közgyűlési elfogadást követően 
az Irányító Hatóság a dokumentáción módosításokat, változtatásokat kér, azokat 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi Programján vezessék át. 

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

dokumentum elfogadását követően a pályázati felhívások meghirdetéséről a 
Közgyűlést tájékoztassa. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
       a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
     - a határozat közléséért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2015. május 11. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Gál Roland, Pintér Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

287/2015. (V.7.) határozata 
a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy pályázatot kíván 

benyújtani az Emberi Erőforrások Minisztériumához a gyermekszegénység elleni 
program keretében kiírt 2015. évi nyári gyermekétkeztetés biztosítása tárgyú 
pályázatra.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. évi nyári gyermekétkezetést 

a pályázati úton elnyert állami támogatásból - és amennyiben szükséges saját 
forrás bevonásával - biztosítja a 2015. június 22-től 2015. augusztus 28-áig tartó 
időszakban, összesen 49 munkanapon keresztül.   

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a nyári gyermekétkeztetés létszámát 

- figyelemmel a pályázati kiírásban rögzítettekre - 300 főben határozza meg, mely 
alapján támogatási igénye 6.468.000,- Ft. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy amennyiben az 

elnyert állami támogatás nem éri el a 3. pontban meghatározott létszámot, úgy a 
Közgyűlés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete 5. melléklet 10. 
„Szociális és gyermekvédelmi” cím „ellátottak pénzbeli juttatásai” sora terhére 
biztosítja a szükséges többletforrást. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat elektronikus, valamint papír alapon történő benyújtásra, továbbá a 
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a papír alapú pályázathoz mellékletként 
kötelező csatolandó nyilatkozatok aláírására. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy az étkezés 

alapanyagának legalább 30%-a megyén, szomszédos megyén vagy a település 
40 km-es körzetén belüli őstermelőtől, kistermelőtől kerül beszerezésre. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatóját a 6. pontban foglaltak végrehajtására. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
          a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a szociális osztály vezetője  
                  a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: 2015. május 08. 
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                - az elektronikus pályázat benyújtására: 2015. május 07. 
                - a papír alapú pályázat benyújtására:    2015. május 08. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 
1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gál Roland, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

288/2015. (V.7.) határozata 
a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/975-1/2015. számú törvényességi 

felhívásának megtárgyalásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Fejér Megyei 

Kormányhivatal FEB/02/975-1/2015. számú, a közgyűlés 2014. október 27-ei 
alakuló ülésével kapcsolatos törvényességi felhívását. 

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

jogszabálysértő volt akkor, amikor a szavazatszámláló bizottság elnökének és 
tagjainak megválasztásáról szóló 345/2014 (X.27.) határozata, az alpolgármesterek 
megválasztásáról 347-348/2014. (X.27.) határozata, az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló 352/2014. (X.27.) 
határozat, a pénzügyi bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló 
353/2014. (X.27.) határozata meghozatala előtt a választással érintett képviselők 
nem jelentették be személyes érintettségüket, és a közgyűlés nem hozott döntést 
arra vonatkozóan, hogy kizárja-e a választással érintett képviselőket a 
döntéshozatalból. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy működése 

jogszabálysértő volt akkor, amikor Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 
illetménye és költségtérítése megállapításáról szóló 344/2014. (X.27.), valamint a 
főállású alpolgármester illetménye és költségtérítése megállapításáról szóló 
349/2014. (X.27.) határozatainak meghozatala előtt a polgármester és a főállású 
alpolgármester nem jelentették be személyes érintettségüket, és a közgyűlés nem 
hozott döntést arra vonatkozóan, hogy kizárja-e őket a döntéshozatalból. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Fejér Megyei 

Kormányhivatal jogszabálysértést állapított meg arra tekintettel, hogy a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármestere illetményéről és költségtérítéséről szóló 
344/2014. (X.27.), valamint a főállású alpolgármester illetménye és költségtérítése 
megállapításáról szóló 349/2014. (X.27.) határozatainak meghozatala során a 
polgármester, valamint a főállású alpolgármester illetményéről és a 
költségtérítéséről egy határozatban rendelkezett ahelyett, hogy a költségtérítésről 
szóló döntést megelőzte volna az illetmény megállapításáról meghozott külön 
határozat, és kijelenti, hogy a jövőben a törvényességi felhívásban foglaltak 
betartásával jár el. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Polgármestere illetményéről és költségtérítéséről szóló 344/2014. (X.27.) 
határozatának 1. és 2. pontjában a „2014. október 13. napi hatállyal” szövegrészt 
„2014. október 12. napi hatállyal” szövegrészre módosítja. 

 



 8 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
          a jegyző 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője 
                  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  azonnal 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Fejér Megyei 

Kormányhivatal jogszabálysértést állapított meg arra tekintettel, hogy a 
szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló 
345/2014 (X.27.) határozatában, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökének 
és tagjainak megválasztásáról szóló 352/2014. (X.27.) határozatában, a pénzügyi 
bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló 353/2014. (X.27.) 
határozatában a bizottságok elnökét és tagjait egy határozatban választotta meg, 
nem pedig külön-külön határozatban, és kijelenti, hogy a jövőben a törvényességi 
felhívásban foglaltak betartásával jár el. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy valamennyi 

képviselő az alakuló ülésen letett esküjéről készített egyedi esküokmányt aláírja. 
 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Fejér 

Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa az 1. pontban körülírt törvényességi felhívás 
alapján meghozott intézkedésekről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
          a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a jegyző 
Határidő: 2015. május 20. 

 



 9 

 

 


	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	287/2015. (V.7.) határozata
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének


