
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 21-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 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – a napirend 
felvételét elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

289/2015. (V.21.) határozata 
„Javaslat a Dunaújvárosi Hild József Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális 

Szakiskola és Kollégium átszervezésének véleményezésére” című előterjesztés 
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. május 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként történő felvételre vonatkozó napirend tárgyalására, mely 
„Javaslat a Dunaújvárosi Hild József Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális 
Szakiskola és Kollégium átszervezésének véleményezésére” című előterjesztést 50. 
sorszámmal felvette a közgyűlés napirendjére. 
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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, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – a napirend 
felvételét elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

290/2015. (V.21.) határozata 
„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi 

Főiskola között fennálló bérleti szerződés módosítására és kiegészítésére” 
című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. május 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként történő felvételre vonatkozó napirend tárgyalására, mely 
„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi 
Főiskola között fennálló bérleti szerződés módosítására és kiegészítésére” című 
előterjesztést 51. sorszámmal felvette a közgyűlés napirendjére. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – a nyílt 
ülés napirendi pontjait elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

291/2015. (V.21.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 21-ei nyílt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint. 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben 
hozott polgármesteri határozatokról 
 

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
 

4. Javaslat az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a civil 

szervezetekkel való kapcsolattartásról, együttműködésről, valamint támogatásuk 
feltételeiről szóló önkormányzati rendelete megalkotására 

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a temetőkről és a 

temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
7. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére Dunaújváros közbiztonsága 

javításának, a közterületi szolgálat fokozásának, bűnmegelőzési és bűnüldözési 
feladatok ellátásának, és a kiemelkedő rendőri munka elismerésének fedezetére 
nyújtott támogatásra 

 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi 

közbeszerzési terve 1. számú módosítására 
 
9. Javaslat „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében 

koncepciótervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú, uniós 
értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás megindítására, a további döntési jogkörök 
átruházására a polgármesterre 
 

10. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintésének elfogadására 
 

 



 4 
 

11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló 
elfogadására 

 
12. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítására 
 

13. Javaslat a Magyar út, Pentelei Molnár János utca és Szigeti út közötti híd 
(„Százlábú híd”) felújítására 

 
14. Javaslat a 2013. évben a víziközmű rendszeren elvégzett rekonstrukciós munkák 

műszaki ellenőri feladatai vonatkozásában költségvetési forrás biztosítására és 
megállapodás aláírására 

 
15. Javaslat az Egészségért Egészségmegőrző és Betegellátó Betéti Társaság 

egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződés 2. számú 
módosítására 

 
16. Javaslat a MEDI-MAN Kft. egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási 

szerződés 1. számú módosítására 
 
17. Javaslat a Dr. Simon és Társa Egészségügyi Betéti Társaság egészségügyi 

szolgáltatóval kötött megbízási szerződés 1. számú módosítására 
 
18. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a SEPTOX Kft. 

közötti – az egészségügyi alapellátásban keletkező veszélyes hulladék 
szállítására vonatkozó – hulladékártalmatlanítási szerződés 3. számú 
módosítására 

 
19. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete 

kérelmének elbírálására 
 

20. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai intézményben megüresedett takarító álláshely betöltésére 

 
21. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetnél megüresedett álláshelyek 

betöltésére 
 
22. Javaslat az Intercisa Múzeumban megüresedett álláshelyek betöltésére 
 
23. Javaslat az „Együtt-Értük” Alapítvány kérelmének elbírálására 
 
24. Javaslat a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő 

„XXVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor” támogatására 
 

25. Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola Hallgatói Önkormányzata DUDIK Fesztivál 
támogatása érdekében benyújtott kérelmének elbírálására 

 
26. Javaslat Dunaújváros egyes közterületein wifi hálózat kialakítására vonatkozó 

képviselői indítvány megtárgyalására 
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27. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. I-III. havi 

pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 
28. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 

intézmények ellen, a DVCSH Kft. által indított peres eljárásban Dr. Móricz Ügyvédi 
Iroda által az önkormányzati intézmények jogi képviseletének megbízási díja 
fedezetének biztosítására 

 
29. Javaslat megállapodás megkötésére Rácalmás Város Önkormányzatával járda 

kialakítására – Hankook – Dunaújváros északi terület iparterület 
 

30. Javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott 
menetrend-módosítási javaslatok elfogadásának tárgyában – 13-as, 21-es, 22-es, 
40-es és 45-ös járatokat érintően 
 

31. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására, menetrend-módosítási javaslat 
elfogadása KNYKK Zrt. felé tárgyában 
 

32. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására, haltelepítés tárgyában, 
önkormányzati forrás biztosítása mellett 

 
33. Javaslat a DSZSZ Kft. 2014. évi éves beszámolójának elfogadására 
 
34. Javaslat a 88/2015. (II.19.), 89/2015. (II.19.), 90/2015. (II.19.), 91/2015. (II.19.), 

93/2015. (II.19.), 95/2015. (II.19.) közgyűlési határozatok módosítására a 
könyvvizsgáló adataira vonatkozóan 

 
35. Javaslat a Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány részére iskolaépület 

biztosítására 
 
36. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 381/2014. (XI.13.) 

határozata módosítására és a Tornacsarnok felújításához szükséges egyéb 
döntések meghozatalára 

 
37. Javaslat a Pince sor – Arany János u. 58-60. ingatlannal határos támfal 

építéséhez szükséges dunaújvárosi 1913 és 1914 hrsz-ú ingatlanok 
önkormányzati tulajdonba kerülésére 

 
38. Javaslat a dunaújvárosi 3331/22 hrsz-on nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 

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

 
39. Javaslat a Honvédelmi Minisztérium bérlőkijelölési jogának megszüntetéséről az 

önkormányzati tulajdonú, Dunaújváros, Hold u. 7. I. 3. szám alatti HM lakás 
vonatkozásában 

 
40. Javaslat a Fabó Éva Sportuszodával kapcsolatosan, DVG Zrt.-vel megkötött 

vállalkozási szerződések módosítására 
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41. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 97/2015. (II.19.) 
határozat módosítására 

 
42. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 

felelősségbiztosítási szerződésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindítására, vagy az önkormányzati alkusz, a MIB Europe Zrt., vagy új 
biztosítási alkusz bevonására a 2015. október 01-től szükséges vagyon- és 
felelősségbiztosítás megújítására 

 
43. Javaslat a Dunaújvárosi Élményfürdő önkormányzati tulajdonba kerülésének 

előkészítéséhez szükséges döntés meghozataláról 
 

44. Javaslat a Dunaújvárosi Hild József Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális 
Szakiskola és Kollégium átszervezésének véleményezésére 

 
45. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi 

Főiskola között fennálló bérleti szerződés módosítására és kiegészítésére 
 

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 (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – a javaslatot 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

292/2015. (V.21.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 21-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek 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 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – a javaslatot 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
293/2015. (V.21.) határozata 

a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés 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 (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – a zárt ülés 
napirendi pontját elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

294/2015. (V.21.) határozata 
„Javaslat az önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló egyes gazdasági 

társaságok szervezetében történő változtatásokra” című előterjesztés zárt 
ülésen történő tárgyalásáról, valamint a zárt ülés napirendjének elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. május 21-ei zárt ülésre 

vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat az 
önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló egyes gazdasági társaságok 
szervezetében történő változtatásokra”, zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46.§ 
(2) bekezdés c) pontra való hivatkozással, az Mötv. 50. §-a alapján. Indoka az 
előterjesztés nyilvános tárgyalása az önkormányzat üzleti érdekét sértheti.   

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 21-ei zárt ülés 

napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
Javaslat az önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló egyes gazdasági 
társaságok szervezetében történő változtatásokra 

 
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 (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – a javaslatot 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
295/2015. (V.21.) határozata 

a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés zárt 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 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gál Roland), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) 
– a tájékoztatót elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
296/2015. (V.21.) határozata 

a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

polgármesteri határozatokról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés 
két ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az 
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót 
elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gál Roland), távol lévő 1 fő 
(Pintér Tamás) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

297/2015. (V.21.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 

elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gál Roland), távol lévő 1 fő 
(Pintér Tamás) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
298/2015. (V.21.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok határidő módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
- a 106/2015. (III.19.) határozat végrehajtási határidejét 2015. június 15-ére 
módosítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzett határozat tekintetében a 

jelentés II. részével nem érintett egyéb rendelkezéseit változatlan tartalommal 
hatályban tartja. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gál Roland), távol lévő 1 fő 
(Pintér Tamás) – megalkotta a 14/2015. (V.22.) 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, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Besztercei Zsolt, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – megalkotta 
a 15/2015. (V .22.) önkormányzati rendeletet. 
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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, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – megalkotta a 
16/2015. (V.22.) önkormányzati rendeletet. 
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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, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 
2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – megalkotta a 
17/2015. (V.22.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – a határozati javaslatot elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

299/2015. (V. 21.) határozata 
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére Dunaújváros közbiztonsága 

javításának, a közterületi szolgálat fokozásának, bűnmegelőzési és 
bűnüldözési feladatok ellátásának, és a kiemelkedő rendőri munka 

elismerésének fedezetére nyújtott támogatásról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér Megyei Rendőr-

főkapitányság részére Dunaújváros közbiztonsága javításának, a közterületi 
szolgálat fokozásának, bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatok ellátásának, és a 
kiemelkedő rendőri munka elismerésének támogatására 2015. 06. 01. –től 
mindösszesen 11 000 000,- Ft, azaz tizenegymillió forint összegű céltámogatást 
biztosít, 9 hónapra 1-1 millió Ft, azaz egy-egy millió forint, míg 1 hónapra (2015. 
december hónap) 2 millió Ft, azaz kétmillió forint összeg folyósításával. 

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelet 5. a. mellékletének 8. számú „Közbiztonsági feladatok” 
elnevezésű feladatsor „Dunaújvárosi Rendőrkapitányság” kiemelt előirányzat 
során fedezetet biztosít. 

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

az 1. pont figyelembevételével előkészített, a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitánysággal kötendő Megállapodást írja alá, valamint jelen határozat alapján 
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi 
teljesítésről. 

 
    Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály 
    Határidő: - a Megállapodás megkötésére: a Belügyminisztérium jóváhagyását 

követő 15 nap 
  - a pénzügyi teljesítésre a tárgyhónapot követő minden hónap 20. napjáig 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2015. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
    Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
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  a jegyző 
  - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
    Határidő: a 2015. évi költségvetés módosításának 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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 
1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér 
Tamás) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

300/2015. (V. 21.) határozata  
az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve 1. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2015. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervének 1. számú módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli az önkormányzat 2015. 

évre vonatkozó közbeszerzési terve 1. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervének az önkormányzat honlapján történő 
közzétételét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a közbeszerzési ügyintéző 
Határidő: - a közzétételre 2015. május 29. 
 - a közzététel időtartama a 2015. évre vonatkozó közbeszerzési terv  

  honlapon történő közzétételének időpontjáig tart. 
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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, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő 
(Szabó Zsolt), tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila), távol lévő 1 fő (Pintér 
Tamás) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
301/2015. (V.21.) határozata 

„Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében 
koncepciótervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú, 

uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás megindításáról, a további döntési 
jogkörök átruházásáról a polgármesterre 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „Dunaújváros labdarúgó-

sportlétesítmény fejlesztése keretében koncepció tervek, engedélyezési tervek és 
kiviteli tervek elkészítése” tárgyú, a Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, 
uniós értékhatárt elérő értékű, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás megindítását határozza el a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 
ajánlattételi dokumentációban foglaltak szerint. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 1. pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás megindítására, a 
közbenső döntések meghozatalára, valamint az eljárást lezáró döntés 
meghozatalára azzal, hogy a közgyűlés soron következő rendes ülésén 
tájékoztatni köteles a közgyűlés tagjait az átruházott hatáskörben hozott döntésről, 
intézkedésről. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. pontjában 

meghatározott közbeszerzési eljárásban a TÉT-91 Kft.-t (székhelye: 2400 
Dunaújváros, Vak Bottyán u. 7., cégjegyzékszáma: 07-09-009159, képviseli: Tóth 
Tibor) hívja fel ajánlattételre. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert - a 

jelen határozat 2. számú mellékletét képező - a határozat 1. pontjában 
meghatározott, a Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárás indoklásának 
aláírására és megküldésére a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési 
Döntőbizottság részére. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. pontjában 

meghatározott közbeszerzési eljárás becsült értékét nettó 91.834.828,-Ft-ban 
határozza meg. Kijelenti, hogy a koncepció tervek és engedélyezési tervek (I. 
ütem) fedezetére nettó 42.834.828,-Ft a labdarúgó stadion fejlesztésére 
elkülönített számlán rendelkezésre áll. A kiviteli tervek (II. ütem) fedezete, mely 
nettó 49.000.000,-Ft a Támogatási Szerződés aláírásával  fog  rendelkezésre állni. 
Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat 3. számú mellékletét képező 
hivatalos beszerzési tanácsadó feladatok ellátására szóló Megbízási Lap 
aláírására.  
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6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. pontja szerinti 
közbeszerzési eljárásban a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező ideiglenes bírálóbizottsági feladatok ellátásával Ladóczki Attila vezető 
tervezőt, a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező ideiglenes bírálóbizottsági 
feladatok ellátásával - az Önkormányzattal a „Dunaújváros, Labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése” elnevezésű fejlesztéshez kapcsolódó hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó feladatok ellátására szerződött - BMSK Zrt. által kijelölt 
Vencli Adrienn hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízza meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:   az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervében foglaltak szerint 
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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, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

302/2015. (V. 21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Helyi Esélyegyenlőségi Programja áttekintésének elfogadásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező       

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi 
Programja áttekintését és a végrehajtott intézkedéseket elfogadja, a 
továbbiakban a Helyi Esélyegyenlőségi Programot helyben hagyja és azt 
megerősíti. 

  
 2.  A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

áttekintésének aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a személyügyi- és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
Határidő: 2015. május 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – a határozati javaslatot elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

303/2015. (V. 21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló 
elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az önkormányzat 2014. 

évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló, a 
határozat mellékletét képező beszámolót. Megállapítja, hogy az önkormányzat az 
SZMSZ-ében, az érintett osztályok a polgármesteri hivatal SZMSZ-ében, az 
önkormányzat intézményei pedig az alapító okiratukban foglaltak szerint 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataiknak eleget tettek. 

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

átfogó értékelés megtárgyalásáról és elfogadásáról tájékoztassa a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi 
Osztályát a határozat és annak melléklete megküldésével. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2015. június 5. 
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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, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 
2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – a határozati 
javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
304/2015.(V. 21.) határozata 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
Társulási Megállapodásának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat 1. mellékletében 

foglaltak szerinti tartalommal elfogadja a 2006. szeptember 19. napján alapított 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának (továbbiakban: Társulási Megállapodás) módosítását, valamint 
a jelen határozat 2. mellékletében foglaltak szerint a Társulási Megállapodás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Polgármesterét és Jegyzőjét a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának aláírására, valamint utasítja a 
Polgármestert, hogy a határozat megküldésével értesítse a Társulás Társulási 
Tanácsának Elnökét a közgyűlés döntéséről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2015. május 29. 
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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, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – a határozati 
javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

305/2015. (V. 21.) határozata 
a Magyar út, Pentelei Molnár János utca és Szigeti út közötti  híd („Százlábú 

híd”)  felújítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Magyar út, 

Pentelei Molnár János utca és Szigeti út közötti híd („Százlábú híd”) felújítási 
munkáinak elvégzésére Vállalkozási szerződést kíván kötni a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-vel, nettó 79.377.524.-Ft. + ÁFA (bruttó: 100.809.455.- Ft) 
összegben. 

 A DMJV Közgyűlése a felújítási feladatok műszaki ellenőrzésével a Ligetsor Szív 
Kft.-t bízza meg nettó 600.000.- Ft + Áfa (bruttó: 762.000.- Ft) díj ellenében. 

 
2. Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalások fedezetét egyrészt 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2015. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a 
„Városüzemeltetés” alcím alatt szereplő  „Felsőfoki patak híd ( „Százlábú híd”) 
felújítása - kivitelezés”  sorában megjelölt  89.137.000.- Ft előirányzat, másrészt 
a rendelet 5. b. mellékletében a „Működési tartalékok” cím alatt szereplő 
„Általános tartalék” sorából átcsoportosításra kerülő 12.434.455.- Ft biztosítja.  
  

3. Dunaújváros Megyei Jogú  Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,  
hogy a határozat 1. pontjaiban rögzített felújítási  feladatok vonatkozásában a 
határozat 1. számú mellékletét képező Vállalkozási szerződést a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel, a határozat 1. pontjában rögzített műszaki 
ellenőri feladatok tekintetében a határozat 2. számú mellékletét képező Megbízási 
szerződést a Ligetsor Szív Kft.-vel írja alá. 

     
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
 Határidő:  - 2015. június 1. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetés soron következő 
módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 

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

        az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
      - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
        a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője  
          Határidő: - a 2015. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
        -  kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2015. június 05. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – a határozati javaslatot elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

306/2015. (V.21.) határozata 
a 2013. évben a víziközmű rendszeren elvégzett  rekonstrukciós munkák 

műszaki ellenőri feladatai vonatkozásában költségvetési forrás biztosítására és 
megállapodás aláírására  

 
1. Dunaújváros  Megyei Jogú Város  Közgyűlése  a   DVCSH Kft.  által  üzemeltetett 

víz-,csatorna vezetékrendszeren a 2013. évi értékcsökkenési beruházások 
műszaki ellenőrzési feladatait ellátó DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelési Zrt. 
részére bruttó  4.889.500.- Ft összeget biztosít, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 5.b 
mellékletében a „Működési céltartalék” alcím alatt nevesített „Bevételi kockázati 
tartalék” előirányzati sor terhére. 

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

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelési Zrt.-vel az 1.) pontban foglaltak tekintetében 
a határozat mellékletét képező Megállapodást írja alá. 

     
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
 Határidő: 2015. június 1. 
 
 3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetés következő 
módosításának előkészítése során a rendelet 5. melléklet „Városüzemeltetés” 
alcím alatt vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételével kapcsolatos teendőket végezze el. A megjelölt feladatnövekedés forrását 
a rendelet 5.b mellékletében a „Működési céltartalék” alcím alatt nevesített 
„Bevételi kockázati tartalék” cím alatt szereplő előirányzat terhére 
átcsoportosítással kell rendezni.  

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

      a jegyző 
                   - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
     az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
    - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
            a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője  

Határidő: - a 2015. évi költségvetés soron következő módosításának 
              időpontja 
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- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2015. június 1. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – a határozati javaslatot elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

307/2015. (V.21.) határozata 
az  Egészségért Egészségmegőrző és Betegellátó Betéti Társaság   

egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződés 2. számú 
módosításáról 

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

Egészségért Egészségmegőrző és Betegellátó Betéti Társaság egészségügyi 
szolgáltatóval kötött feladat- ellátási szerződés (képviseli: Dr. Kemény János) jelen 
határozat 1. melléklete szerinti formában és tartalommal módosításra kerüljön.  

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

az 1. pontban jóváhagyottak szerint a hatályos feladat-ellátási szerződés 
módosítását írja alá, és az Egészségért Egészségmegőrző és Betegellátó Betéti 
Társaságot 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: 2015. május 29. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

feladat-ellátási szerződés módosítás 1-1 példányát küldje meg a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 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: 2015. május 29. 

 



 31 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

308/2015. (V. 21.) határozata 
A  MEDI-MAN Kft. egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződés 

1. számú módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a  MEDI-
MAN Kft. egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat- ellátási szerződés (képviseli: 
Dr. Kunszenti Márta) jelen határozat 1. melléklete szerinti formában és 
tartalommal módosításra kerüljön.  

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

az 1. pontban jóváhagyottak szerint a hatályos feladat-ellátási szerződés 
módosítását írja alá, és a MEDI-MAN Kft-t 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: 2015. május 29. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

feladat-ellátási szerződés módosítás 1-1 példányát küldje meg a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 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: 2015. május 29. 
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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, Gál Roland, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Hingyi László), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – a határozati 
javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

309/2015. (V.21.) határozata 
a Dr. Simon és Társa Egészségügyi  Betéti Társaság   egészségügyi 
szolgáltatóval kötött megbízási szerződés 1. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Dr. Simon 

és Társa Egészségügyi  Betéti Társaság egészségügyi szolgáltatóval kötött 
megbízási szerződés (képviseli: Dr. Simon Zsuzsanna) jelen határozat 1. 
melléklete szerinti formában és tartalommal módosításra kerüljön.  

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

az 1. pontban jóváhagyottak szerint a hatályos megbízási szerződés módosítását 
írja alá, és a Dr. Simon és Társa Egészségügyi  Betéti Társaságot 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: 2015. május 29. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

megbízási szerződés módosítás 1-1 példányát küldje meg a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 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: 2015. május 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – a határozati javaslatot elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

310/2015. (V.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a SEPTOX Kft. közötti - az 

egészségügyi alapellátásban keletkező veszélyes hulladék szállítására 
vonatkozó -  hulladékártalmatlanítási szerződés 3. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a SEPTOX Kft.-vel az egészségügyi 
alapellátásban keletkező veszélyes hulladék elszállítására kötött 
hulladékártalmatlanítási szerződés jelen határozat 1. melléklete szerinti formában 
és tartalommal módosításra kerüljön.  

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

az 1. pontban jóváhagyottak szerint a hatályos hulladékártalmatlanítási szerződés 
módosítását írja alá, és a Septox Kft.-t 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: 2015. május 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 14 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

311/2015. (V.21.) határozata 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete 

kérelmének elbírálásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Dunaújvárosi Tankerület (2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.) részére 
dunaújvárosi, szociális szempontból rászoruló gyermekek táboroztatásának 
költségeihez egyszeri 2.890.000,- Ft, azaz kettőmillió-nyolcszázkilencvenezer 
forint támogatást nyújt az alábbiak szerint: 

                       Táboroztatási költség: 2.590.000,- forint 
                       Útiköltség: 300.000,- forint 
 
2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete 5. mellékletének Kulturális, oktatási és 
ifjúsági feladatok elnevezésű sor Egyéb kiadások kiemelt előirányzatok során az 
5. b melléklet Működési céltartalék elnevezésű feladatsor Pénzeszköz-átadások 
tartaléka soráról történő átcsoportosítás útján fedezetet biztosít.  

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Dunaújvárosi Tankerületével az előkészített céltámogatási szerződést írja alá, 
továbbá jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről a szerződés aláírásától számított 15 napon 
belül. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
 a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője  
                 az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére:  2015. május 29. 
  - a szerződés aláírására: 2015. június 15. 
  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
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 a jegyző 
 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2015. 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 14 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér 
Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

312/2015. (V.21.) határozata 
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai intézményben megüresedett takarító álláshely 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 idősek otthonában 2015. június 1. napjától megüresedett 
1 fő takarító álláshelyet az intézményvezetője betöltse. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
  az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet 

 Idősek Otthonai intézményvezetője 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   az álláshely betöltésére: 2015. június 1. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Egyesített Szociális 

Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetőjét, 
hogy tájékoztassa az Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztályt arról, hogy 
keletkezett-e bérmegtakarítása az 1. pontban meghatározott álláshelyek 
megüresedése és betöltése közötti időszakban. Amennyiben keletkezett 
bérmegtakarítás, úgy azzal számoljon el, és intézkedjen annak leadásáról. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
  az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek  
  Otthonai intézmény vezetője 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:   2015. július 15. 
 
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: 2015. május 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a javaslatot a polgármesteri indítvánnyal együtt, 
mely szerint a Gazdasági Ellátó Szervezet a Vasvári Pál Általános Iskolában 2015. 
április 20-án megüresedett 1 fő takarító álláshelyet 2015. június 1. napjától betöltse 
– mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

313/2015. (V.21.) határozata 
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetnél megüresedett álláshelyek 

betöltéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója.  
• a Vasvári Pál Általános Iskolában 2015. április 20-án megüresedett 1 fő 

takarító álláshelyet 2015. június 1. napjától betöltse,  
  
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
  a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő: - a műszaki asszisztens álláshely betöltésére 2015. május 26. 
    a takarító álláshely betöltésére 2015. június 01. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Dunaújvárosi Gazdasági 

Ellátó Szervezet igazgatóját, hogy tájékoztassa az Adó, Költségvetési és Pénzügyi 
Osztályt arról, keletkezett-e bérmegtakarítása az 1. pontban meghatározott 
álláshelyek megüresedése és betöltése közötti időszakban. Amennyiben 
keletkezett bérmegtakarítás, úgy azzal számoljon el, és intézkedjen annak 
leadásáról. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

  a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  2015. június 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
részére. 

 
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester       
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   a határozat közlésére: 2015. május 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – a határozati javaslatot elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

314/2015. (V.21.) határozata 
az Intercisa Múzeumban megüresedett álláshelyek betöltéséről 

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

Múzeum igazgatója a megüresedett gyűjteménykezelői és gondnoki álláshelyeket 
2015. június 1-jétől új munkavállalókkal betöltse. 

 
 Felelős:      - a határozat végrehajtásáért:  
  az Intercisa Múzeum igazgatója 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő:     - az álláshelyek betöltésére 2015. június 1. 
    
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az Intercisa Múzeum igazgatója részére. 
 
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester       
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   a határozat közlésére: 2015. május 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” változatot – mellette szavazott 10 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), tartózkodott 2 fő (Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Izsák Máté), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

315/2015. (V.21.) határozata 
az „Együtt-Értük” Alapítvány kérelmének elbírálásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Együtt-Értük” Alapítvány kérelmét 
nem támogatja. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert 
a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2015. május 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 10 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

316/2015. (V.21.) határozata 
a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő „XXVI. 

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 "XXVI. Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktábor" költségeihez 2015. évben egyszeri 400.000,- Ft, 
azaz négyszázezer forint támogatást nyújt.  

 
2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete 5.b. mellékletének 18. Helyi közügyek 
igazgatási és egyéb kiadásai elnevezésű feladat egyéb kiadások kiemelt 
előirányzat során az 5.b. melléklet Működési céltartalék cím „Pénzeszköz 
átadások tartaléka" soráról történő átcsoportosítás útján fedezetet biztosít.  

 
3. 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 az 
előkészített  céltámogatási szerződést írja alá, továbbá jelen határozat alapján 
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi 
teljesítésről a szerződés aláírásától számított 15 napon belül. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  
                       az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére:  2015. június 10. 
 - a szerződés aláírására: a határozat közlését követő 30 nap 
  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős:  -  a költségvetés módosításáért: 
     a jegyző 
 -  a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
     az Adó, Költségvetési, Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: 2015. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – a határozati javaslatot elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

317/2015. (V.21.) határozata 
a Dunaújvárosi Főiskola Hallgatói Önkormányzata DUDIK Fesztivál támogatása 

érdekében benyújtott kérelmének elbírálásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi 
Főiskola részére a DF HÖK kérelme alapján 4.000.000 Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a 2015. évi DUDIK Fesztiválra, amelyre Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló 2/2015. (II.20.) rendelet 5. melléklete „Kulturális, oktatási és ifjúsági 
feladatok” alcím alatt szereplő „egyéb kiadások” előirányzat során az 5. b. melléklet  
„Pénzeszköz átadások tartaléka” kiemelt előirányzat soráról történő 
átcsoportosítás útján fedezetet biztosít. 

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

az 1. pont figyelembevételével elkészített, a határozat mellékletét képező 
támogatási szerződést kösse meg a Dunaújvárosi Főiskolával. A szerződés 
aláírására azt követően kerülhet sor, 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. A Közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester  
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
          a jogi és szervezési igazgató        
Határidő: a szerződés aláírásához szükséges feltételek teljesítését követő 8 
 munkanap 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően 2015. 
évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
 Felelős:     - a költségvetés módosításáért: 
 a jegyző 
 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
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 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
   Határidő: a 2015. évi költségvetési rendelet legközelebbi módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 8 fő (Gál Roland, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics 
László), nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Pintér 
Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

318/2015. (V.21.) határozata 
Dunaújváros egyes közterületein wifi hálózat kialakítására vonatkozó képviselői 

indítvány megtárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros egyes közterületein wifi 
hálózat kialakítására vonatkozó képviselői indítványt nem fogadta el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester 
Határidő: azonnal 
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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, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Pintér Attila), 
tartózkodott 3 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér 
Tamás) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

319/2015. (V.21.) határozata 
az Önkormányzat 2015. I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről 

szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló 
tájékoztatót. 
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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, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

320/2015. (V.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények 
ellen, a DVCSH Kft. által indított peres eljárásban Dr. Móricz Ügyvédi Iroda által 
az önkormányzati intézmények jogi képviseletének megbízási díja fedezetének 

biztosítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy határoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények 
részére 3.804.839,- Ft összegű intézményfinanszírozási támogatást biztosít a 
DVCSH Kft. által indított peres eljárásban Dr. Móricz Ügyvédi Iroda által az 
önkormányzati intézmények jogi képviseletének megbízási díja fedezetére, az 
alábbi megbontás szerint: 

- Dunaújvárosi Óvoda 658.930,- Ft 
- Bölcsődék Igazgatósága 404.295,- Ft 
- Egyesített Szociális Intézmény 157.093,- Ft 
- Útkeresés Segítő Szolgálat 89.321,- Ft 
- Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2.495.200,- Ft 

 Mindösszesen:   3.804.839,- Ft. 
 
2. A Közgyűlés 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
2/2015. (II. 20.) rendelet 5.b. mellékletének Intézményi tartalék elnevezésű soráról 
történő átcsoportosítás útján fedezetet biztosít. 

 
3. Az intézményfinanszírozási támogatást az intézmény csak Dr. Móricz Ügyvédi 

Iroda számlájának kiegyenlítésére használhatja fel. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2015. évi 
költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
 a jegyző 
 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2015. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának  
  időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „C” változatot – mellette szavazott 12 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér 
Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

321/2015. (V.21.) határozata 
a Hankook gyártóüzemnél gyalogátkelőhely létesítése tárgyban a 6. számú 

főúton 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Hankook gyártóüzemnél 
gyalogátkelőhely létesítéséhez a 6. számú főúton a határozat melléklete szerinti 
munkák elvégzésével azzal, hogy a költségek 50 %-ának viselését vállalja 
Rácalmás Város Önkormányzata ügyintézésében, mely összeget Rácalmás Város 
Önkormányzata által benyújtott, Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által 
jóváhagyott elszámolás elfogadását követően, 8 napon belül fizet meg Rácalmás 
Város Önkormányzata részére, egyben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése 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 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban hivatkozott 

gyalogátkelőhely kiviteli terveire és megépítésére elkülönít összesen bruttó 
4.126.300,- Forint keretösszeget a 2015. évi költségvetés általános tartalék 
előirányzat terhére. 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2015. 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: 
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 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a 2015. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés I. határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics 
László), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

322/2015. (V.21.) határozata 
a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott 

menetrend-módosítási javaslatok elfogadásának tárgyában – 13-as, 21-es, 22-es, 
40-es 45-ös járatokat érintően 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Középnyugat-magyarországi 

Közlekedési Központ Zrt. által a Békevárosrész, Újtelep és Pentele városrészeket 
érintő menetrend módosítási javaslatokat és az azokkal járó költségigényeket 
megismerte a határozati javaslat 1. és 2. számú melléklete szerint. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. és 2. számú 

mellékletében ajánlott módosítások változatait elfogadja azzal, hogy a járatok 
működésével kapcsolatosan felmerülő többletköltséget Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata nem tudja viselni, saját kockázatára és költségére vezetheti 
be a választott menetrend-módosítást a Középnyugat-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata és a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ 
Zrt. között 2004. december hónapban létrejött közszolgáltatási szerződésnek – a 
határozat 2. pontjának figyelembevételével történő – módosításához, egyben 
utasítja a polgármestert, hogy a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ 
Zrt. által megküldött szerződésmódosítást írja alá az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság véleményének kikérését követően. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester   
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
 a vagyonkezelési osztály vezetője 
 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra  

érkezésétől számított 8 nap 
- a szerződésmódosítás aláírására: 2015. június 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics 
László), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

323/2015. (V.21.) határozata 
a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott 

menetrend-módosítási javaslatok elfogadásának tárgyában – 13-as, 21-es, 22-es, 
40-es 45-ös járatokat érintően – kiskereskedelmi egységek vasárnap zárva 

tartásával kapcsolatos állásfoglalás kialakítása 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Középnyugat-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt.-t, hogy tegyen javaslatot a kiskereskedelmi egységek 
vasárnapi zárva tartásának hatályba lépését követő időszaktól kezdődően 
költségcsökkentő járatmódosításra vonatozóan, egyben 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 8 fő (Besztercei Zsolt, Hingyi 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 5 fő (Cserna Gábor, Gál Roland, Gombos István, Iván László, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) 
– elfogadta Tóth Kálmán képviselői indítványát. 
 
(Lőrinczi Konrád és Nagy Zoltánné közvetlenül a szavazás után szóban jelezték a 
közgyűlés és a jegyzőkönyvvezető felé, hogy tévesen szavaztak. Kérték, hogy 
szavazatunkat „tartózkodott” szavazatként vegyék figyelembe. Ezáltal a „tartózkodott” 
szavazatok száma 7-re emelkedett.)  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Izsák Máté), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) 
– Tóth Kálmán képviselői indítványát nem fogadta el, ezért a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

324/2015. (V.21.) határozata 
Tóth Kálmán képviselő úr képviselői indítványának, menetrend módosítási 

javaslat elfogadása KNYKK Zrt. felé tárgyában 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth Kálmán képviselőnek a menetrend 
módosítási javaslat elfogadása KNYKK Zrt. felé tárgyában című képviselői indítványát 
nem fogadta el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester   
Határidő:  azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – Hingyi László képviselői indítványát 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

325/2015. (V.21.) határozata 
Hingyi László képviselő úr képviselői indítványának, haltelepítés tárgyában 

önkormányzati forrás biztosításával 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Hingyi László képviselő úr 

képviselői indítványát a Dunaújváros közigazgatási területén belül található 
Dunaújváros, Szabadstrand és Dunaújváros, Öböl halállományának duzzasztása 
érdekében az alábbi szervezetektől ajánlatot kér 3000 kg mennyiségű, 
háromnyaras ponty fajta halra két ütemű telepítésre (750-750 kg helyszínenként 
június, 750-750 kg helyszínenként július hónapokban): 
1. Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület 
2. Aranyponty Halászati Zrt. 
3. Dubics Tamás Horgászegyesület 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelzett feladat 

teljesítésére mindösszesen bruttó 2.500.000,- Ft-ot biztosít az általános tartalék 
előirányzat terhére azzal, hogy a polgármester a telepítésre vonatkozó legolcsóbb 
árajánlatot tevővel kötendő vállalkozási szerződést írja alá az ügyrendi, igazgatási 
és jogi bizottság véleményének kikérését követően. 

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

jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről az ajánlattevő előkészítésével megkötött 
vállalkozási szerződésben meghatározott határidőn belül, egyúttal felkéri a 
polgármestert jelen határozat közlésére. 

  
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester       
                -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője                       
 a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
 megküldést követő 8 napon belül 
                 - a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 30  
   napon belül 
   
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 2.  

pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetés soron következő 
módosítása során vegye figyelembe. 
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Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
   a jegyző 
 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
   az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2015. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 1 fő (Cserna Gábor), ellene 
szavazott 1 fő (Izsák Máté), tartózkodott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – a határozati javaslatot 
nem fogadta el, ezért 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 
„tartózkodott” szavazatként vegyék figyelembe. Ezáltal a „tartózkodott” szavazatok 
száma 13-ra emelkedett.)  

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

326/2015. (V.21.) határozata  
a DSZSZ Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatosan 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DSZSZ Kft. 2014. évi beszámolóját 
nem fogadta el. 
 
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 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – a határozati 
javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

327/2015. (V.21.)határozata  
a 88/2015. (II.19.) közgyűlési határozat módosítására a könyvvizsgáló adataira 

vonatkozóan 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 88/2015. (II.19.) közgyűlési határozat 
3. pontját, a megválasztott Tóthné Nagy Etelka könyvvizsgáló feltüntetett adatait a 
következőképpen módosítja: 
 
„3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 

Zrt. jelenlegi könyvvizsgálója 2015. május 31-én történő megbízatása lejárta 
miatt 2015. június 01-től 2016. május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát (an.: Kiss Etelka, 
székhely: 2400 Dunaújváros, Százszorszép u. 3., Kamarai nyilvántartási száma: 
000439, KM-001333, adószáma:46571324-2-27) választja.” 

 
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, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – a határozati 
javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
328/2015. (V.21.)határozata  

a 89/2015. (II.19.) közgyűlési határozat módosítására a könyvvizsgáló adataira 
vonatkozóan 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 89/2015. (II.19.) közgyűlési határozat 
2. pontját, a megválasztott Tóthné Nagy Etelka könyvvizsgáló feltüntetett adatait a 
következőképpen módosítja: 
 
„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 

Kft. jelenlegi könyvvizsgálója 2015. május 31-én történő megbízatása lejárta 
miatt 2015. június 01-től 2016. május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát (an.: Kiss Etelka, 
székhely: 2400 Dunaújváros, Százszorszép u. 3., Kamarai nyilvántartási száma: 
000439, KM-001333, adószáma:46571324-2-27) választja.” 

 
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, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – a határozati 
javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

329/2015. (V.21.)határozata  
a 90/2015. (II.19.) közgyűlési határozat módosítására a könyvvizsgáló adataira 

vonatkozóan 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 90/2015. (II.19.) közgyűlési határozat 
2. pontját, a megválasztott Tóthné Nagy Etelka könyvvizsgáló feltüntetett adatait a 
következőképpen módosítja: 
 
„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Dunaújvárosi Regionális 

Köztisztasági és Hulladékkezelő, Szolgáltató Nonprofit Kft. jelenlegi 
könyvvizsgálója 2015. május 31-én történő megbízatása lejárta miatt 2015. 
június 01-től 2016. május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát (an.: Kiss Etelka, székhely: 
2400 Dunaújváros, Százszorszép u. 3., Kamarai nyilvántartási száma: 000439, 
KM-001333, adószáma:46571324-2-27) választja.” 

 
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 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – a 
határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

330/2015. (V.21.)határozata  
a 91/2015. (II.19.) közgyűlési határozat módosítására a könyvvizsgáló adataira 

vonatkozóan 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 91/2015. (II.19.) közgyűlési határozat 
3. pontját, a megválasztott Tóthné Nagy Etelka könyvvizsgáló feltüntetett adatait a 
következőképpen módosítja: 
 
„3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Innopark Nonprofit Kft. jelenlegi 

könyvvizsgálója 2015. május 31-én történő megbízatása lejárta miatt 2015. 
június 01-től 2016. május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát (an.: Kiss Etelka, székhely: 
2400 Dunaújváros, Százszorszép u. 3., Kamarai nyilvántartási száma: 000439, 
KM-001333, adószáma:46571324-2-27) választja.” 

 
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, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – a határozati 
javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

331/2015. (V.21.)határozata  
a 93/2015. (II.19.) közgyűlési határozat módosítására, a könyvvizsgáló adataira 

vonatkozóan 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 93/2015. (II.19.) közgyűlési határozat 
3. pontját, a megválasztott Tóthné Nagy Etelka könyvvizsgáló feltüntetett adatait a 
következőképpen módosítja: 
 
„3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola-

Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. jelenlegi könyvvizsgálója 2015. 
május 31-én történő megbízatása lejárta miatt 2015. június 01-től 2016. május 
31-ig Tóthné Nagy Etelkát (an.: Kiss Etelka, székhely: 2400 Dunaújváros, 
Százszorszép u. 3., Kamarai nyilvántartási száma: 000439, KM-001333, 
adószáma:46571324-2-27) választja.” 

 
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, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – a határozati 
javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

332/2015. (V.21.)határozata  
a 95/2015. (II.19.) közgyűlési határozat módosítására, a könyvvizsgáló adataira 

vonatkozóan 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 95/2015. (II.19.) közgyűlési határozat 
3. pontját, a megválasztott Tóthné Nagy Etelka könyvvizsgáló feltüntetett adatait a 
következőképpen módosítja: 
 
„3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai 

Nonprofit Kft. jelenlegi könyvvizsgálója 2015. május 31-én történő megbízatása 
lejárta miatt 2015. június 01-től 2016. május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát (an.: Kiss 
Etelka, székhely: 2400 Dunaújváros, Százszorszép u. 3., Kamarai nyilvántartási 
száma: 000439, KM-001333, adószáma:46571324-2-27) választja.” 

 
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 a „B” változatot – mellette szavazott 10 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene 
szavazott 1 fő (Gál Roland), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 2 fő 
(Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

333/2015. (V.21.)  határozata  
a Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány részére, működéséhez 

szükséges ingatlan biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi. CXCVI. tv. 11.§ (17) bekezdése alapján jogszabályban 
előírt állami, vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezet, a Göllner Mária Waldorf 
Pedagógiai Alapítvány részére versenyeztetés mellőzésével, az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező dunaújvárosi, 2163 hrsz.-ú, Magyar út 49. szám alatt 
található, általános iskola megnevezésű ingatlan 971 m2 nagyságú új épület 
megjelölésű építményét 2015.szeptember 01. napjától 2023. augusztus 31. napjáig 
tartó, 8 év határozott időre, a határozat 1. sz. mellékletét képező bérleti 
szerződésben foglaltak szerint. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Göllner Mária 

Waldorf Pedagógiai Alapítvány az 1. pontban hivatkozott épületet a határozat 2. sz. 
mellékletét képező költségvetésben foglaltak szerint felújítsa és beruházásokat 
eszközöljön. Az 1. pontban megjelölt ingatlan bérleti díja 249.210,-Ft/hó, azzal, hogy 
az általa végzett, számviteli törvény szerinti beruházások és felújítások költsége – 
melynek tervezett összege bruttó 11.136.838,-Ft - a bérleti díjba beszámításra 
kerül. Az Alapítvány, költségei beszámításának lejártát követően 249.210,-Ft/hó 
bérleti díjat köteles fizetni. A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály igazolja 
a munkálatok szakszerű és előirányzott értékben való megtörténtét és ezt követően 
számítható be a felújításra fordított összeg a bérleti díjba. A bérlőt terheli a bérlet 
tárgyát képező épület fenntartásának költsége is és a beruházások értékének 
megtérítésére a bérleti szerződés megszűnésekor sem tarthat igényt az Alapítvány 
az Önkormányzattól. 

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

építmény regionális bérleti díja 1.557.565,-Ft/hó lenne, a különbözet – 1.308.355,-
Ft/hó - mértékére az önkormányzat támogatást nyújt az Alapítvány részére. A 
regionális bérleti díjnál kisebb összegű bérleti díj megállapítása közvetett 
támogatásnak minősül és a támogatások kimutatását DMJV Önkormányzata 
zárszámadásában és illetékes szervei útján köteles közzétenni a szerződés törvény 
által meghatározott tartalmával egyetemben. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Göllner Mária 

Waldorf Pedagógiai Alapítvány az 1. pontban megjelölt ingatlan területén található 
füves területet kizárólagosan használja és az ingatlan állagsérelme nélkül, 
kerítéssel leválassza a mellette található kosárlabdapályától. 
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Göllner Mária 

Waldorf Pedagógiai Alapítvány az 1. pontban hivatkozott ingatlanon található 
tornatermet használja, a Pentelei Molnár János Szakképző Iskolával történt 
egyeztetést követően, melynek eredményeként írásbeli megállapodást kötnek felek 
a tornaterem közös használatáról. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert jelen határozat 

közlésére, egyúttal felhatalmazza a határozat 1. számú mellékletét képező bérleti 
szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Vagyonkezelési Osztály vezetője                       
       a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való  
                    megküldést követő 8 napon belül 
                  - a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 30  
                    napon belül 

 



 63 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

334/2015. (V.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 381/2014. (XI.13.) határozata 
módosítására és a Tornacsarnok felújításához szükséges egyéb döntések 

meghozatalára 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 381/2014. (XI.13.) közgyűlési 
határozat 2. pontját, a tárgyi beruházás teljesítésére való alkalmasság feltételeit 
teljesíteni képes gazdasági társszereplők megjelölését a következőképpen 
módosítja: 

 
„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy ha az 
Ingatlanon megvalósítani kívánt beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárások 
lefolytatására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122.§ (7) 
bekezdés a) pontja, illetőleg a 122/A.§ (1) bekezdése alapján kerül sor, a tárgyi 
beruházás teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képes, alábbi három 
gazdasági szereplőre vonatkozóan tesz javaslatot: 
1) DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (Cg.07-10-001030, székhely: 2400 
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1., adószám: 10728491-2-07.), 
2) Pentele Épületdoktor Kft. (Cg.07-09-019650, székhely: 2400 Dunaújváros, 
Eszperantó út 6., adószám: 23086944-2-07), 
3) THERMOCONT Kft. (Cg.09-09-003024, székhely: 4034 Debrecen, Malvin u. 
20., adószám: 11154938-2-09)” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése akként nyilatkozik, hogy az 

ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők kiválasztása az egyenlő bánásmód 
elvének megfelelően a mikro,- kis,- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva 
kívánt eljárni, ennek megfelelően a kis,- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a alapján KKV-nak minősülő 
gazdasági szereplőket kívánt ajánlattételre felkérni. 

 
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 8 
napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tornacsarnok tetőszigetelésének 

megvalósítása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a hiányzó 
szigetelőanyagot a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály 
közreműködésével megvásárolja legfeljebb 2.500.000.-Ft értékben. 
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Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásért: 
   a polgármester 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Vagyonkezelési osztály vezetője 
                 a Városüzemeltetési és Városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 
napon belül 
 
4. A 3. pontban szereplő kötelezettség vállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Városi 

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 2/2015. 
(II.20.) rendelet 5.b. mellékletének általános tartalék előirányzat soráról történő 
átcsoportosítás útján fedezetet biztosít. 

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

jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről 
és a pénzügyi teljesítéséről a 3. pontban hivatkozott beszerzésre vonatkozó számla 
közlésétől számított 30 napon belül. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásért: 
 a polgármester 
   - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
   a Vagyonkezelési osztály vezetője 

      az Adó, Költségvetési és Pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 
napon    belül 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 4. pontban foglaltaknak megfelelően a 2015. évi 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
              - az Adó, Költségvetési, Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő:  a 2015. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – a határozati javaslatot elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

335/2015. (V.21.) határozata  
a Pince sor  - Arany János u. 58-60. ingatlannal határos támfal építéséhez 

szükséges dunaújvárosi 1913 és 1914 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlása 
tárgyában 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tekintettel a Városüzemeltetési és 

Városfejlesztési Osztály állásfoglalására, mely szerint a dunaújvárosi Pince soron 
támfal, illetve gyalogosjárda megépítéséhez szükséges a dunaújvárosi 1913 és 
1914 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése, úgy határoz, hogy 
megvásárolja Korompai Dénes Gyula kizárólagos tulajdonát képező, 1913 hrsz.-ú, 
természetben Dunaújváros Arany J. u. 60. szám alatti, 333 m2 nagyságú, kivett 
lakóház, udvar megnevezésű ingatlant 2.331.000,-Ft vételárért, valamint Monyák 
Sándorné kizárólagos tulajdonát képező, 1914 hrsz.-ú, természetben 
Dunaújváros, Arany J. u. 58. szám alatti, 270 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar 
megnevezésű ingatlant 2.644.800,-Ft vételárért, tehermentes állapotban. 

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

szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 2/2015. ( II. 20.) 
rendelet 7. a mellékletének 2. számú „Pincesor-Arany János utca 58-60. 
ingatlannal határos területen támfal készítése” elnevezésű feladatsor 
Városfejlesztés-és rendezés kiemelt előirányzat során fedezetet biztosít. 

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

az 1. pontban meghatározott ingatlanok megvásárlására tett ajánlatok elfogadása 
esetén az adásvételi szerződéseket az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
állásfoglalását követően aláírja.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
      az Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő  
                    8 napon belül 
       - adásvételi szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését 
         követő 30 napon belül 
        
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2015. évi 
költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe, egyben 
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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: 
          az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
 Határidő:   a 2015. 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, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – a határozati 
javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

336/2015. (V.21.) határozata 
a dunaújvárosi 3331/22 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 3331/22 hrsz. alatt nyilvántartott, beépítetlen 
terület megnevezésű belterületi ingatlanból a hatályos szabályozási terv keretei 
között 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 terheli a telekalakítás, az értékbecslés 
költsége.  

 
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: 2015. június 5. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot a 3. pontjában „7.b melléklet 
városüzemeltetési feladatok sora lakásfelújítás” szövegrész kiegészítésével – mellette 
szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol 
lévő 1 fő (Pintér Tamás)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

337/2014. (V.21.)  határozata  
a Honvédelmi Minisztérium bérlőkijelölési jogának megszüntetéséről 

(Dunaújváros, Hold u. 7.I.3.) 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező Dunaújváros, Hold u. 7.I.3. szám 
alatt található ingatlanon, a Honvédelmi Minisztériumnak, mint a bérlőkijelölési jog 
jogosultjának fennálló rendelkezési jogának megszüntetését. 

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

ellenértékeként az 1. pontban hivatkozott ingatlan becsült forgalmi értékének 50%-a 
megfizetését kéri a Honvédelmi Minisztérium az önkormányzattól. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 2.900.000,-Ft 

összegben ajánlatot tesz a Honvédelmi Minisztériumnak a joglemondás 
ellenértékeként, mely összegre forrást biztosít az önkormányzat 2015. évi 
költségvetése 7.b melléklet városüzemeltetési feladatok sora lakásfelújítás 
előirányzata terhére. 

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

az 3. pontban megjelölt ajánlat elfogadása esetén a Honvédelmi Minisztériummal 
kötendő megállapodást az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását 
követően aláírja.  

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester       
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a Vagyonkezelési Osztály vezetője                       
    az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
megküldést követő 8 napon belül 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 3.  

pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetés soron következő 
módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
   a jegyző 
 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
   az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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Határidő: a 2015. évi költségvetés soron következő módosításának 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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás)  – a 
határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

338/2015. (V.21.) határozata 
 a Fabó Éva Sportuszodával kapcsolatosan, DVG Zrt.-vel megkötött vállalkozási 

szerződések módosítására  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 521/2012. 
(XII.13.) és 6/2014. (I.23.) határozat alapján megkötött vállalkozási szerződéseket 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. módosítsa a 
határozat 1. és 2. számú mellékleteiként csatolt szerződésmódosítások szerint, 
egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére és a szerződésmódosítások 
aláírására. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelzett vállalkozási 

szerződés teljesítésére (Fenékemelő hidraulika vezérlésének teljes felújítása: 
11.689.316,- Ft + Áfa; Lelátó szigetelése, bútorozása: 17.607.744,- Ft +Áfa) 
mindösszesen bruttó 37.207.266,- Ft-ot biztosít az általános tartalék előirányzat 
terhére. A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály igazolja a munkálatok 
szakszerű és előirányzott értékben való megtörténtét. 

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

jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről a szerződésben meghatározott határidőn 
belül, valamint a határozat 1. számú mellékletét képező bérleti szerződést aláírja, 
egyúttal felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester       
              -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője                       
       a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
                  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 

megküldést  követő 8 napon belül 
                  - a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 30 

napon belül 
   
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 2.  

pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetés soron következő 
módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
  a jegyző 
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               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2015. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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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, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Pintér Attila), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Pintér Tamás) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

339/2015. (V.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 97/2015. (II.19.) határozat 

módosítására 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 97/2015. (II.19.) határozata az 
alábbiakra módosul: 
 
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata legfőbb szerveként és mint a Dunanett Nkft. tulajdonosa utasítja az 
ügyvezetőt, hogy 11.000.000,- Ft kölcsönt adjon a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 
részére.” 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                         
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
                  a Dunanett Nkft. ügyvezetője 
Határidő: a határozat közlésére 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 „B” változatot – mellette szavazott 12 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol 
lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

340/2015. (V.21.) határozata 
 a Euro-Sales Biztosítási Alkusz Kft.-vel történő együttműködés elhatározására, 

a 2015. október 01-től szükséges, új önkormányzati vagyon- és 
felelősségbiztosítási szerződés megkötése érdekében 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Union Vienna Insurance Group 

Zrt.-nél a 85785678 és 85785686 kötvényszámú biztosítási szerződéseit fel 
kívánja mondani 2015. szeptember 30-ra az egy éves biztosítási időszak 
lejártának határidejére, egyben utasítja a polgármester a határozat közlésére.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. szeptember 30-án lejáró és 

2015. október 01-től szükséges új, az önkormányzati vagyon biztosítás, valamint 
munkáltatói és tevékenységi felelősségbiztosítás felkutatására felkéri az Euro-
Sales Biztosítási Alkusz Kft.-t, azzal, hogy az egy éves biztosítási időszakra a 
biztosítási díj nem haladhatja meg a nettó 7.999 E Ft/év díjat, valamint, hogy az 
ajánlatok bekérésekor az egyes káreseményekhez kapcsolódó önrész mértékét az 
alábbiakra különös figyelemmel határozza el:  
A megkért önrészek a tűzkár, vezetékesvíz-kár, viharkár, betöréses lopás 
esetében az önrész összege 50.000 Ft, az üvegkár esetében 0 %, az általános 
felelősség és egyéb felelősségi károk tekintetében 10 %, de minimum 10.000 Ft 
kivéve személyi sérüléses károknál ott a biztosító nem alkalmaz önrészesedést, 
kátyúkár, közterületi elemek (játszótér elemek), rongálás és vandalizmus károk 
tekintetében 10 %, de minimum 10.000 Ft. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a MIB Europe Zrt. megbízási 

szerződését a hatályos megbízási szerződés V.1. és V.2. pontjai alapján 2015. 
július 17-re felmondja az egy éves határozott idő lejártának napjára, azt megelőző 
45 napon belüli közléssel. 

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

határozat 2. számú mellékleteként csatolt megbízási szerződést írja alá a Euro-
Sales Biztosítási Alkusz Kft.-vel és a szerződés aláírását követően az Euro-Sales 
Biztosítási Alkusz Kft.-t, hogy a határozat 1. számú mellékleteként csatolt 
nyilvántartások alapján kérjen be biztosító társaságoktól ajánlatot és azt mutassa 
be Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére összehasonlító tábla 
formájában, szöveges elemzéssel alátámasztva. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város fenntartja a jogot, hogy érvényes ajánlat 

beérkezése esetén sem hirdet eredményt.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
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                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Euro-Sales Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője 
               - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő  
                   nyolc napon belül, a felmondás közlésére 
       - a felmondás közlésére: az alkuszi megbízási szerződésben rögzítetteknek  
                   megfelelően 2015. június 03-tól 
                 - az ajánlatok közgyűlés elé terjesztésére: 2015. július 03. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változata 5. pontjának „A” 
változatát – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szabó Zsolt), 
nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta. 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

341/2015. (V.21.)  határozata  
 a Dunaújvárosi Élményfürdő önkormányzati tulajdonba kerülésének 

előkészítéséhez szükséges döntés meghozataláról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Élményfürdő 
önkormányzati tulajdonba kerülésének előkészítéséhez szükséges döntés 
meghozataláról szóló határozati javaslat 3. pontjának „A” változatát támogatta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” változatot – mellette szavazott 10 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 
1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

342/2015. (V.21.)  határozata  
 a Dunaújvárosi Élményfürdő önkormányzati tulajdonba kerülésének 

előkészítéséhez szükséges döntés meghozataláról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése annak érdekében, hogy a 325/6 
hrsz.-ú, természetben Dunaújváros, Építők útja 7/A szám alatt található, kivett 
élményfürdő, gyógyászat megjelölésű, volt “AQUANTIS” Wellness és Gyógyászati 
Központ az önkormányzat tulajdonába kerüljön, tárgyalásokat kíván 
kezdeményezni az ingatlan tulajdonosával, a Recovery Ingatlanhasznosító és 
Szolgáltató Zrt.-vel (1027 Budapest, Medve u. 4-14.). 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban hivatkozott ingatlan 

forgalmi értékének megállapítására felkéri az Ordas Kereskedelmi és Szolgáltató 
Bt.-t, az általa előkészített megbízási szerződésben foglaltak szerint, mely 
megbízásra 350.000,-Ft+Áfa összegben forrást biztosít az önkormányzat 2015. évi 
költségvetése általános tartalék előirányzata terhére. 

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

az ingatlannak az értékbecslésben meghatározott forgalmi értéke alapján tegyen 
ajánlatot a tulajdonosnak az 1. pontban megjelölt ingatlan megvásárlására, ajánlati 
kötöttség kizárásával. 

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

pontban megjelölt ingatlan megvásárlása az önkormányzat hitelfelvételével 
valósulna meg és a hitelfelvételéhez mint adósságot keletkeztető ügylethez a 
Kormány hozzájárulása szükséges, valamint Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/C. § (2) bekezdés a) pontja szerint 
hitelfelvétel szándéka esetén a hitelt folyósító pénzügyi szolgáltató és az 
önkormányzat közötti hitelszerződés tervezetét, valamint az adósságot keletkeztető 
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) 
Korm. rendelet 5. §-ban meghatározott dokumentumokat az önkormányzatnak 
mellékelni kell a kincstár felé benyújtandó kérelemhez. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

pontban megjelölt ingatlan vételára, valamint a 353/2011. (XII.30.) 5. § 2(a) 
bekezdés c) pontja szerinti adatok ismeretében gondoskodjon a hitel felvételének 
engedélyezéséhez szükséges, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 
évi CXCIV. törvényben és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben 
szabályozott kérelem benyújtásához szükséges intézkedések megtételéről. 
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6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban hivatkozott ingatlan 
hitelfelvétellel történő megvásárlásáról az ajánlatra tett tulajdonosi visszajelzés 
ismeretében dönt. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megjelölt ingatlan éves 

üzemeltetési költségeinek meghatározásával és bevételi kalkulációjának 
elkészítésével a működés első 5 évére vonatkozóan, valamint az ingatlan 
állapotának felmérésével, az üzemképes állapotba hozó felújítás tervezett 
költségkalkulációjának elkészítésével megbízza a DVG Zrt.-t, az általa előkészített 
megbízási szerződésben foglaltak szerint, mely feladatra …………………… 
összegben forrást biztosít az önkormányzat 2015. évi költségvetése az 
…………………… előirányzata terhére. 

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

jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről a határozat 2. és 7. pontjaiban foglaltak 
szerinti megbízási szerződésekben megjelölt időpontig, valamint a szerződéseket 
aláírja az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően, egyúttal 
felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére. 

  
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester       
                -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője                       
         az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 

megküldést követő 8 napon belül 
                 - a megbízási szerződések aláírására: a határozat érintettekkel való 

közlését követő 30 napon    belül 
 
9.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés utasítja a DVG Zrt. elnök-

vezérigazgatóját jelen határozat 7. pontjában meghatározott bevétel-és 
költségkalkuláció elkészítésére és annak az önkormányzat részére történő 
megküldésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
   a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő: - az iratok beküldéséért: 2015. július 01. 
 
10.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

2. és 7.  pontjaiban foglalt kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
 a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2015. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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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, Iván László, Izsák Máté, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Lőrinczi Konrád), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Pintér Tamás) – a határozati javaslatot a kiegészítésekkel együtt elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

343/2015. (V.21.) határozata  
 a Dunaújvárosi Élményfürdő önkormányzati tulajdonba kerülésének 

előkészítéséhez szükséges döntés meghozataláról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése annak érdekében, hogy a 325/6 
hrsz.-ú, természetben Dunaújváros, Építők útja 7/A szám alatt található, kivett 
élményfürdő, gyógyászat megjelölésű, volt “AQUANTIS” Wellness és Gyógyászati 
Központ az önkormányzat tulajdonába kerüljön, tárgyalásokat kíván 
kezdeményezni az ingatlan tulajdonosával, a Recovery Ingatlanhasznosító és 
Szolgáltató Zrt.-vel (1027 Budapest, Medve u. 4-14.). 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban hivatkozott ingatlan 

forgalmi értékének megállapítására felkéri az Ordas Kereskedelmi és Szolgáltató 
Bt.-t, az általa előkészített megbízási szerződésben foglaltak szerint, mely 
megbízásra 350.000,-Ft+Áfa összegben forrást biztosít az önkormányzat 2015. évi 
költségvetése általános tartalék előirányzata terhére. 

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

az ingatlannak az értékbecslésben meghatározott forgalmi értéke alapján tegyen 
ajánlatot a tulajdonosnak az 1. pontban megjelölt ingatlan megvásárlására, ajánlati 
kötöttség kizárásával. 

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

pontban megjelölt ingatlan megvásárlása az önkormányzat hitelfelvételével 
valósulna meg és a hitelfelvételéhez mint adósságot keletkeztető ügylethez a 
Kormány hozzájárulása szükséges, valamint Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/C. § (2) bekezdés a) pontja szerint 
hitelfelvétel szándéka esetén a hitelt folyósító pénzügyi szolgáltató és az 
önkormányzat közötti hitelszerződés tervezetét, valamint az adósságot keletkeztető 
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) 
Korm. rendelet 5. §-ban meghatározott dokumentumokat az önkormányzatnak 
mellékelni kell a kincstár felé benyújtandó kérelemhez. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

pontban megjelölt ingatlan vételára, valamint a 353/2011. (XII.30.) 5. § 2(a) 
bekezdés c) pontja szerinti adatok ismeretében gondoskodjon a hitel felvételének 
engedélyezéséhez szükséges, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 
évi CXCIV. törvényben és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben 
szabályozott kérelem benyújtásához szükséges intézkedések megtételéről. 
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6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban hivatkozott ingatlan 

hitelfelvétellel történő megvásárlásáról az ajánlatra tett tulajdonosi visszajelzés 
ismeretében dönt. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megjelölt ingatlan éves 

üzemeltetési költségeinek meghatározásával és bevételi kalkulációjának 
elkészítésével a működés első 5 évére vonatkozóan, valamint az ingatlan 
állapotának felmérésével, az üzemképes állapotba hozó felújítás tervezett 
költségkalkulációjának elkészítésével megbízza a DVG Zrt.-t, az általa előkészített 
megbízási szerződésben foglaltak szerint, mely feladatra bruttó 1.000.000,- Ft 
összegben forrást biztosít az önkormányzat 2015. évi költségvetése az általános 
tartalék előirányzata terhére. 

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

jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről a határozat 2. és 7. pontjaiban foglaltak 
szerinti megbízási szerződésekben megjelölt időpontig, valamint a szerződéseket 
aláírja az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően, egyúttal 
felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére. 

  
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester       
                -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője                       
         az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 

megküldést   követő 8 napon belül 
                 - a megbízási szerződések aláírására: a határozat érintettekkel való 

közlését követő 30 napon    belül 
 
9.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés utasítja a DVG Zrt. elnök-

vezérigazgatóját jelen határozat 7. pontjában meghatározott bevétel-és 
költségkalkuláció elkészítésére és annak az önkormányzat részére történő 
megküldésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
   a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő: - az iratok beküldéséért: 2015. július 01. 
 
10.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

2. és 7.  pontjaiban foglalt kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
 a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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Határidő: a 2015. évi költségvetés soron következő módosításának 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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 
2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

344/2015. (V. 21.) határozata  
a Dunaújvárosi Hild József Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola 

és Kollégium átszervezésének véleményezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Hild József 
Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium átszervezésére 
vonatkozó javaslatot megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. 

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

közlésére. 
 
      Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
              a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő: - a határozat közlésére: 2015. május 22. 
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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, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – a határozati 
javaslatot a polgármesteri kiegészítéssel együtt elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

345/2015. (V.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Főiskola 

között fennálló bérleti szerződés módosítására és kiegészítésére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Főiskola között 2006. július 
4. napján létrejött bérleti szerződést akként módosítja, hogy a bérelt 
ingatlanrészek évenkénti további 30 nap bérléséért a jelenlegi bérleti díjon felül 
15.500.000.-Ft + Áfa, azaz Tizenötmillió-ötszázezer forint + Áfa bérleti díjat fizet 
meg a határozat mellékletét képező szerződésmódosításban és kiegészítésben 
foglaltak szerint. 

 
2. Az 1. pontban szereplő kötelezettség vállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Városi 

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 2/2015. 
(II.20.) rendelet 5. mellékletének általános tartalék előirányzat soráról történő 
átcsoportosítás útján fedezetet biztosít. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri polgármestert a határozat 

mellékletét képező bérleti szerződésmódosítás és kiegészítés aláírására., valamint 
felhatalmazza, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és pénzügyi teljesítéséről a bérleti szerződésmódosítás és 
kiegészítés szerint. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
      az Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
      az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 

napon belül 
 - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlését követő 30 napon 

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2015. évi 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  
                a jegyző  
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              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
              - az Adó, Költségvetési, Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: a 2015. évi költségvetés módosításának időpontja 
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