
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. június 18-ai nyílt ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

362/2015. (VI.18.) határozata 
28., 32., 56., 58., 59. napirendi pontok levételéről, valamint 

a nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. június 18-ai nyílt ülés napirendi 
pontjai közül a 28. napirendet „Javaslat a közművelődési pályázatra érkezett 
alapítványi kérelmek elbírálására”, a 32. napirendet „Javaslat az 1848-49-es 
szabadságharcos emlékmű restaurálására és tisztítására”, az 56. napirendet 
„Javaslat a Dunaferr SE Birkózó szakosztály támogatására” az 58. napirendet 
„Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi lakóház-kezelési terve 
elfogadására”, valamint az 59. napirendet „Javaslat a 317/2 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlanon végzett futballpálya beruházásra, üzemeltetésére vonatkozó 
együttműködési megállapodás alapján történő elszámolásra a DVG Zrt.-vel” levette a 
tárgysorozatából és a következő napirendeket fogadta el 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 a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

39/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadására 
 

4. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelete egyes tételeinek módosítására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi 

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

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületi 

parkolóhelyek kizárólagos használatáról szóló 52/2011. (XI.18.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
7. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére a nyári turisztikai idényre 

vonatkozó közbiztonság javítása érdekében nyújtott támogatásra 
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8. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai intézmény 2015. évi költségvetésének intézményfinanszírozásából 
37.500 E Ft zárolására 

 
9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város által fenntartott intézményekben 

megüresedett álláshelyek betöltésével kapcsolatos bérmegtakarítás miatti 
elvonásra 

 
10. Javaslat a 2014. évi Humánerőforrás jelentés elfogadására 

 
11. Javaslat a Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 2014. évi 

közhasznúsági beszámolójának megtárgyalására – elfogadására 
 

12. Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok 
2014. évi beszámolóinak tudomásulvételére 

 
13. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2014. évi 

beszámolójának elfogadására 
 

14. Javaslat a kulturális alapítványok 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolók 
tudomásulvételére 

 
15. Javaslat a Dunaferr Art Dunaújváros Alapítvány alapító okirata módosítására, a 

közhasznú jogállás megkérésére  
 

16. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézményben megüresedő 
álláshely betöltésére 

 
17. Javaslat az Egészségmegőrzési Központban megüresedő álláshely betöltésére 
 
18. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai intézményben megüresedett portás álláshely betöltésére 
 
19. Javaslat az Intercisa Múzeumban megüresedett álláshely betöltésére 
 
20. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására 
 

21. Javaslat a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati intézmények 
gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó munkamegosztási megállapodás 
jóváhagyására 

 
22. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény vezetésére irányuló pályázat 

kiírására 
 
23. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2015/2016-os nevelési évben indítandó 

csoportok számának meghatározására 
 

24. Javaslat Baracs Község Önkormányzatával idősek nappali ellátására kötendő 
megállapodás-tervezet jóváhagyására 
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25. Javaslat a tartósan betöltetlen 5. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítő 

ellátására vonatkozó háromoldalú szerződés újrakötésére 
 
26. Javaslat a 11. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítéssel történő 

ellátására, valamint a körzet praxisa működtetésére pályázat kiírására 
 
27. Javaslat a fogorvosi alapellátás felülvizsgálatáról és koncepció kidolgozásáról 

szóló 77/2014. (IV.24.) határozat hatályon kívül helyezéséről 
 

28. Javaslat a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kérelmének elbírálására 
 

29. Javaslat a Dunaújváros Sportjáért Közalapítvány kérelmének elbírálására 
 
30. Javaslat a DTV archívum átvételére, az adományozási-ajándékozási szerződés 

megkötésére 
 

31. Javaslat települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 
támogatásáról szóló pályázat benyújtására és a támogatás átadására a KNYKK 
Zrt. részére 
 

32. Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázat 
benyújtására, megvalósítására 

 
33.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a KÖZOP-3.5.0-09-11 

kódszámú „Kerékpár út-hálózat fejlesztése” című pályázaton való indulásra 
 
34.Javaslat a 2015. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a víz-

csatorna közműrendszeren a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós 
munkákkal összefüggő szerződések elfogadására 

 
35. Javaslat a Dunaújváros, Jókai u. 19. szám alatti ingatlan területén játszótéri 

eszközök telepítésére vonatkozó képviselői indítvány megtárgyalására 
 

36. Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” címmel meghirdetett pályázaton való 
indulásra 

 
37. Javaslat az önkormányzati tulajdonú intézményekben üzemeltetést veszélyeztető 

állapotok megszüntetéséhez szükséges felújítási feladatok elvégzéséről 
 

38. Javaslat Dunaújváros közterületi járdáinak felújítására kötött vállalkozási 
keretszerződés 1. számú módosítására 
 

39. Javaslat megelőző fürkészdarázs irtás elvégeztetéséről 
 
40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Turisztikai 

Koncepciójának aktualizálására 
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41. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Mária Út Közhasznú 
Egyesülethez történő csatlakozására 

 
42. Javaslat a klímavédelmi kezdeményezéshez történő csatlakozásra 

 
43. Javaslat Dunaújváros helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 

módosítása előzetes véleményezésére Vasmű út – Eszperantó út közötti nagy 
kiterjedésű zöldfelületekkel bíró kulturális, sport- és szabadidő-eltöltési területek 
övezetet érintően 

 
44. Javaslat a településrendezési eszközök – Településszerkezeti Terv, Helyi Építési 

Szabályzat és Szabályozási Terv – felülvizsgálata előzetes véleményezésére 
 

45. Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében koncepció 
tervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eljárást megindító felhívás visszavonásának tudomásulvételére  

 
46. Javaslat fedezet biztosítására a bankszámlavezetéssel járó költségek utólagos 

kompenzációjához 
  
47. Javaslat a DVG Zrt. által ellátott postai szolgáltatás kibővítésére 

 
48. Javaslat a Városháza tér 1. tetőterének bérbeadására a DIGI Távközlési és 

Szolgáltató Kft. részére 
 

49. Javaslat a Tűzoltó laktanya földszinti vizesblokk felújítására a DVG Zrt. 
megbízására 

 
50. Javaslat az Energo-Hőterm Kft. 2014. évi éves beszámolójának tárgyalására 
 
51. Javaslat az Energo-Viterm Kft. 2014. évi éves beszámolójának tárgyalására 
 
52. Javaslat a DVCSH Kft. 2014. évi éves beszámolójának megismerésére 

 
53. Javaslat a dunaújvárosi 27/3/D/1 hrsz.-ú üzlethelyiség és 27/3/D/17 hrsz.-ú raktár 

megnevezésű, természetben Dunaújváros, Balogh Ádám u. 14. szám alatt 
található ingatlanok hasznosítására (Karb-Tech Kft. kérelme) 

 
54. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi lakóház-kezelési 

tervének teljesítéséről szóló beszámoló, valamint az önkormányzat tulajdonában 
álló lakások és nem lakáscélú helyiségek 2014. évi bérleti díj bevételeinek 
felhasználásáról készült elszámolás elfogadására, lakásbérleti díjtartozások 
leírására 

 
55. Javaslat a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 

feladatkörébe tartozó beruházásra konzorciumi megállapodás megkötésére 
vonatkozó felhatalmazás megadására 

 
56. Javaslat az önkormányzati érdekeltségű Médiaközpont működtetésére vonatkozó 

döntés meghosszabbítására és a 479/2014. (XII.18.) határozat módosítására 
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57. Javaslat a Pentafon-Penta Rádió Kft. részére nyújtott 6.000 E Ft+ára támogatásról 

szóló beszámoló  elfogadására, az áfa-visszatérítési kötelezettség határidejének 
meghosszabbítására, valamint a támogatási szerződés módosítására 

 
58. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzatának 4. számú módosítására 
 
59. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. évi munkatervének 

módosítására 
 
60. Javaslat a gazdasági és stratégiai ügyekért felelős alpolgármester foglalkoztatási 

jogviszonyának megváltoztatására 
 
61. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi 

közbeszerzési terve 2. számú módosítására 
 
62. Javaslat egyes közterületek elnevezésének megváltoztatására 
 

63. Javaslat a Közszolgálat Nyugdíjasaiért Közalapítványnak nyújtandó támogatás 
elbírálására 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a meghívottak részére tanácskozási jogot – 
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 Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Pintér Attila) – biztosított és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

363/2015. (VI.18.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. június 18-ai 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 a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjének személyét – 
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 Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

364/2015. (VI.18.) 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 a „Javaslat a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési 
Nonprofit Zrt. részére pótbefizetés elrendelésére” című előterjesztés zárt ülésen 
történő tárgyalását – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
365/2015. (VI.18.) határozata 

„Javaslat a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. részére 
pótbefizetés elrendelésére” című előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. június 18-ai zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a DV N 
Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. részére pótbefizetés elrendelésére”, 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.   
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 
DVG Zrt.-be történő beolvadására” című előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását 
– 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 (Pintér Tamás, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 
fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

366/2015. (VI.18.) határozata 
„Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat DVG Zrt.-be történő 
beolvadására” című előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. június 18-ai zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a DV N 
Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. részére pótbefizetés elrendelésére”, 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.   
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés „Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia Nkft. Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál SE részére történő 
kölcsön visszafizetési határideje módosításának jóváhagyására” című előterjesztés 
zárt ülésen történő tárgyalását – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

367/2015. (VI.18.) határozata 
„Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nkft. 
Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál SE részére történő kölcsön visszafizetési 

határideje módosításának jóváhagyására” című előterjesztés zárt ülésen 
történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. június 18-ai zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunaújvárosi 
Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nkft. Dunaújváros Pálhalma 
Agrospeciál SE részére történő kölcsön visszafizetési határideje módosításának 
jóváhagyására”, 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.   
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés „Javaslat tagi kölcsön biztosítására a DF-DKA 
Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia részére” című 
előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását – mellette szavazott 13 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

368/2015. (VI.18.) határozata 
„Javaslat tagi kölcsön biztosítására a DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola – 

Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia részére” című előterjesztés zárt ülésen 
történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. június 18-ai zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat tagi kölcsön 
biztosítására a DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 
részére”, 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.   
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés „Javaslat Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia Nkft. kérelmére, tagi kölcsönszerződés módosításának 
jóváhagyására” című előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását – mellette 
szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

369/2015. (VI.18.) határozata 
„Javaslat Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nkft. 

kérelmére, tagi kölcsönszerződés módosításának jóváhagyására” című 
előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. június 18-ai zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat Dunaújvárosi 
Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nkft. kérelmére, tagi kölcsönszerződés 
módosításának jóváhagyására”, 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.   
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés „Javaslat Szente Erika közterület-használat 
ügyében benyújtott fellebbezésének elbírálására” című előterjesztés zárt ülésen 
történő tárgyalását – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

370/2015. (VI.18.) határozata 
„Javaslat Szente Erika közterület-használat ügyében benyújtott 

fellebbezésének elbírálására” című előterjesztés zárt ülésen történő 
tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. június 18-ai zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat Szente Erika 
közterület-használat ügyében benyújtott fellebbezésének elbírálására”, zárt ülés 
tartását rendeli el az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontra való hivatkozással.  
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés „Javaslat Szántó Péter, az MMK Közhasznú 
Nonprofit Kft. volt ügyvezetője munkaviszonyának megszüntetésére” című 
előterjesztés zárt sürgősségi indítványként történő tárgyalását – mellette szavazott 
12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

371/2015. (VI.18.) határozata 
„Javaslat Szántó Péter, az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. volt ügyvezetője 
munkaviszonyának megszüntetésére” című előterjesztés zárt sürgősségi 

indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. június 18-ai zárt ülésére 
sürgősségi indítványként történő felvételre vonatkozó napirend tárgyalására, mely 
„Javaslat Szántó Péter, az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. volt ügyvezetője 
munkaviszonyának megszüntetésére” című előterjesztést 9. sorszámmal felvette a 
közgyűlés zárt napirendjére. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 
13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 
fő (Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

372/2015. (VI.18.) határozata 
a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. június 18-ai zárt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat a „Dunaújváros Közszolgálatáért Díj” adományozására 
 
2. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda intézmény magasabb vezetőjének megbízására 
 
3. Javaslat a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. részére pótbefizetés 

elrendelésére 
 
4. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat DVG Zrt-be történő beolvadására 
 
5. Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola - – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nkft. 

Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál SE részére történő kölcsön visszafizetési 
határideje módosításának jóváhagyására 

 
6 Javaslat tagi kölcsön biztosítására a DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola -

Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia részére 
 
7. Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nkft. 

kérelmére, tagi kölcsönszerződés módosításának jóváhagyására 
 
8. Javaslat Szente Erika közterület-használat ügyében benyújtott fellebbezésének 

elbírálásáról 
 
9. Javaslat Szántó Péter, az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. volt ügyvezetője 

munkaviszonyának megszüntetésére 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülésre meghívottak tanácskozási jogát – 
mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

373/2015. (VI.18.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. június 18-ai zárt 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 a zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjének személyét – 
mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

374/2015. (VI.18.) 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 a két ülés közötti tájékoztatót – 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 5 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
375/2015. (VI.18.) 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 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 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Tamás) – a határozati javaslatot elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

376/2015. (VI.18.) 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 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 5 fő (Besztercei Zsolt, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – megalkotta a 18/2015. 
(VI.19.) önkormányzati rendeletet. 
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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, Pintér Tamás, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő 
(Szabó Zsolt), tartózkodott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Tóth Kálmán) – 
határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

377/2015. (VI.18.) határozata 
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelete egyes tételeinek módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 10.000 E Ft-ot  és 

2.700 E Ft-ot átcsoportosít a 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 7.c melléklete 
Polgármesteri Hivatal Informatikai eszközök sor és Beruházási célú áfa sor terhére 
a 7.a mellékletben újonnan létrehozott Önkormányzati jogalkotás feladat, 
Számítógép és laptop beszerzés sorra. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 6.000 E Ft-ot és 

1.620 E Ft-ot átcsoportosít a 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 7.d melléklete 
Polgármesteri Hivatal, Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és Felújítási 
célú áfa soraiból a 7/b. melléklet önkormányzati felújítási feladatai közé az újonnan 
létrehozott Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai feladat, Polgármesteri 
Hivatal villamos berendezéseinek felújítása sorra. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy távközlési díjak 

fedezeteként 6.350 E Ft-ot átcsoportosít a 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 5 
melléklete 18. cím Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai, dologi kiadások 
sorról a 4.a melléklet 1. cím Általános hatósági feladatok, dologi kiadások sorra. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a számviteli 

elszámolás évek közötti elszámolása érdekében 19.817 E Ft-ot átcsoportosít a 
2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 5.b melléklete, A Magyar Államkincstár 
előző évi felülvizsgálatából adódó fizetési kötelezettség tartaléka sorról az 5.a 
melléklet 18. cím Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai, Állami támogatás 
visszafizetése sorra. 

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

pontban foglaltakat a 2015. évi költségvetés soron következő módosítása során 
vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
        a polgármester 
      - a költségvetés módosításáért: 
        a jegyző 
      - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
        a pénzügyi bizottság elnöke 
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        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
      - a költségvetés módosításának előkészítésében 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 – 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 5 fő (Besztercei Zsolt, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – megalkotta a 19/2015. 
(VI.19.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt) – megalkotta a 20/2015. (VI.19.) 
önkormányzati rendeletet.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

378/2015. (VI.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére a nyári, turisztikai idényre 

vonatkozó közbiztonság javítása érdekében nyújtott támogatásról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér Megyei Rendőr-

főkapitányság részére Dunaújváros nyári, turisztikai idényének megfelelő 
színvonalú, kiegyensúlyozott közbiztonsága érdekében – 2015. július és 2015. 
augusztus hónapra 950-950 ezer forint ütemezéssel – többletszolgálat 
elrendelésére, valamint jutalmazás kifizetésére 1 900 000 forint összegű 
céltámogatást biztosít. 

 
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. b. mellékletének Működési tartalékok cím alatt szereplő 
Pénzeszköz átadások tartaléka 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: 2015. június 30. 
 - a pénzügyi teljesítésre 2015. augusztus 10. napjáig 

      2015. szeptember 10. 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: 
 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 15 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) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

379/2015. (VI.18.) határozata 
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai intézmény 2015. évi költségvetésének intézményfinanszírozásából 
37.500 E Ft zárolására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a MÁK 

FEJ/300005/15/2015. iktatószámú ellenőrzési jelentésében foglaltakra 
tekintettel az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet 
Idősek Otthonai intézmény 2015. évi költségvetésének 
intézményfinanszírozásából 37.500 E Ft-ot zárol. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a 

polgármestert, hogy a térítési díjbevétel alultervezéséből adódó feladat 
finanszírozás csökkenés kihatását az intézmény költségvetésében 
érvényesítse oly módon, hogy az állami támogatás csökkenés 
intézményfinanszírozásból megtérüljön a térítési díj bevétel növelése terhére. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 

hogy az 1. és 2. pontban foglaltak költségvetési kihatását a 2015. évi 
költségvetés módosításában vezesse át. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

    a jegyző 
   - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:    - a határozat kiközlésére: 2015. június 30-a                                                  
- az 1. pont szerinti zárolásra: soron következő költségvetési    

      rendeletmódosítás 
- a 2. pont szerinti költségvetés módosítására: a MÁK által 

megküldött kiközlést követő költségvetési rendeletmódosítás 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

380/2015. (VI.18.) határozata 
Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város által fenntartott intézményekben 
megüresedett álláshelyek betöltésével kapcsolatos bérmegtakarítás miatti 

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

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 2015. 
évi intézményfinanszírozását 504.868,- Ft-tal csökkenti, mely a személyi juttatások 
előirányzat sorát 397.534,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó előirányzat sorát 107.334,- Ft-tal csökkenti. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 5.b. 
melléklet: Intézményi tartalék c. sorát 504.868,- Ft-tal növeli az intézmény által adott 
tájékoztatás alapján, bérmegtakarítás címen. 

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

foglaltakat 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 II. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

381/2015. (VI.18.) határozata 
Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város által fenntartott intézményekben 
megüresedett álláshelyek betöltésével kapcsolatos bérmegtakarítás miatti 

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

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2015. évi intézményfinanszírozását 
646.364,- Ft-tal csökkenti, mely a személyi juttatások előirányzat sorát 508.949,- Ft-
tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat sorát 
137.415,- Ft-tal csökkenti. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 5.b. 
melléklet: Intézményi tartalék c. sorát 646.364,- Ft-tal növeli az intézmény által adott 
tájékoztatás alapján, bérmegtakarítás címen. 

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

foglaltakat 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 – 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 Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila) – a határozati javaslatot 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

382/2015. (VI.18.) határozata 
a 2014. évi Humánerőforrás jelentés elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat költségvetési intézményeiben folyó 
munkaerő-gazdálkodásról szóló 56/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet alapján – 
a költségvetési intézményekben dolgozókkal kapcsolatos- 2014. évi Humánerőforrás 
jelentést megismerte, és tudomásul veszi. 

 



 30 
 

 
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, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

383/2015. (VI.18.) határozata 
A Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 2014. évi közhasznúsági 

beszámolójának elfogadásáról - megtárgyalásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 

Zrt., mint alapító, által létrehozott Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési 
Alapítvány – a határozat mellékletét képező - 2014. évi beszámolóját, valamint 
közhasznúsági jelentését megismerte, és tudomásul veszi. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
Határidő: 2015. június 30. 
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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, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Izsák Máté) – határozati javaslatot elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

384/2015. (VI.18.) határozata 
„A látó szemért” Közalapítvány 2014. évi beszámolójának tudomásulvételéről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az önkormányzati 

alapítású „A látó szemért” Közalapítvány 2014. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját és kiegészítő mellékletét. 

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

határozatot küldje meg „A látó szemért” Közalapítvány képviselőjének. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2015. június 26. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – határozati javaslatot elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

385/2015. (VI.18.) határozata 
a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 2014. évi beszámolójának 

tudomásulvételéről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az önkormányzati 
alapítású Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját és kiegészítő mellékletét. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány képviselőjének. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2015. június 26. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

386/2015. (VI.18.) határozata 
az Egészségkárosodott Emberekért Alapítvány 2014. évi beszámolójának 

tudomásulvételéről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az önkormányzati 
alapítású Egészségkárosodott Emberekért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített 
éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

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

határozatot küldje meg az Egészségkárosodott Emberekért Alapítvány 
képviselőjének. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2015. június 26. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

387/2015. (VI.18.) határozata 
a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvány 2014. évi beszámolójának 

tudomásulvételéről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az önkormányzati 
alapítású Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvány 2014. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvány képviselőjének. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2015. június 26. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

388/2015. (VI.18.) határozata 
a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2014. évi beszámolójának 

tudomásulvételéről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az önkormányzati 
alapítású Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2014. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

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

határozatot küldje meg a Jószolgálati Otthon Közalapítvány képviselőjének. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2015. június 26. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – a határozati javaslatot 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

389/2015. (VI.18.) határozata 
a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2014. évi 

beszámolójának elfogadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító a Dunaújváros és 
Környéke Közbiztonságáért Közalapítványnak a határozat mellékletét képező 
2014. évi közhasznúsági jelentését, beszámolóját megtárgyalta, és tudomásul 
veszi. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat közlésére. 
 
Felelős: – a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
               – a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  jogi és szervezési igazgató 
Határidő: 2015. június 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
390/2015. (VI.18.) határozata 

a Modern Művészetért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló tudomásulvételéről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

Modern Művészetért Közalapítvány 2014. évi egyszerűsített beszámolóját, és 
közhasznúsági mellékletét. 

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

pontban elhatározottakról értesítse a közalapítvány képviselőjét. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a szervezési és jogi igazgatóság igazgatója  
Határidő: 2015. június 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

391/2015. (VI.18.) határozata 
a DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló tudomásulvételéről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2014. évi egyszerűsített beszámolóját, és 
közhasznúsági mellékletét. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 1. 

pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a szervezési és jogi igazgatóság igazgatója  
Határidő: 2015. június 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
392/2015. (VI.18.) határozata 

a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány 2014. évi egyszerűsített 
beszámolóját, és a tevékenységéről szóló jelentését. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 1. 

pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a szervezési és jogi igazgatóság igazgatója  
Határidő: 2015. június 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

393/2015. (VI.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló tudomásulvételéről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített beszámolóját, és 
közhasznúsági mellékletét. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 1. 

pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a szervezési és jogi igazgatóság igazgatója  
Határidő: 2015. június 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

394/2015. (VI.18.) határozata 
a Dunaferr Art Dunaújváros Alapítvány alapító okiratának módosításáról, a 

közhasznú jogállás megkéréséről 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaferr Art Dunaújváros 

Alapítvány alapító okirata módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el: 
„MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

DUNAFERR-ART DUNAÚJVÁROS ALAPÍTVÁNY 
 
1) A preambulumban a „hoz” szó helyébe a „hozott” szó kerül, egyúttal a 
preambulum kiegészül az alábbi rendelkezéssel: 
„Az alapítvány határozatlan időre jött létre. 
2014. június 1-jétől az alapítvány jogállása: közhasznú szervezet.” 
 
2) Az alapító okirat 6. pontjából törlésre kerül az alábbi mondat: 
„ Az alapítvány megszűnése esetén a fennmaradó vagyonból az alapítványt tevők a 
bevitt vagyon arányában részesednek.” helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem 
gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a 
kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan. Az 
alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után 
megmaradó vagyonból az alapítványt tevők a bevitt vagyon arányában részesednek, 
azzal, hogy az őket megillető vagyon nem haladhatja meg az alapítók, a csatlakozók 
és az egyéb adományozók által az alapítványnak juttatott vagyont.” 
 
3) A 8. pontban a kuratóriumi elnök és a kuratóriumi tagok adatai kiegészülnek az 
„anyja neve” azonosító adattal. 
A 8. pont a tagok felsorolása után az alábbi rendelkezéssel egészül ki: „A kuratórium 
elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.” 
Ugyanezen pont 3. bekezdése kiegészül az alábbi rendelkezéssel: „A kuratórium 
határozatképességének megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni az alapítóval 
munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban, 
illetve egyéb érdekeltségben álló kuratóriumi tagot. Vezető tisztségviselő az a 
nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 
szükséges körben nem korlátozták. 
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 
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ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem 
lehet. 
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 
61.§ (2) bek. i) pont). 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a 
kuratórium tagja. 
Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli 
hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.” 
 
Ugyanezen pont 5. bekezdése alábbi rendelkezése hatályát veszti: 
„Nem lehet az alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú 
szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – 
vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem 
egyenlíti ki. E tilalom a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig áll fenn.  
A vezető tisztségviselő köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is 
betölt”. 
Helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben 
legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott  adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
  b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt 
fel, 
 c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
törvény  szerint felfüggesztette vagy törölte. 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 
más közhasznú szervezetnél is betölt.” 
 
Ugyanezen pont 8. bekezdése kiegészül az alábbi rendelkezéssel: 
 [A kuratórium tagjai]  „díjazásban nem részesülnek, de” 
 
 A 8. pont alábbi rendelkezései hatályukat vesztik: 
„ A kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. A 
kuratórium üléseit az elnök hívja össze a napirend egyidejű kézbesítésével. A 
kuratórium üléseit az elnök vezeti. 
 
  A kuratórium ülése nyitott, az ülés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen 
van, és a jelenlévők között nincsenek többségben az alapítóktól függőségben lévő 
tagok. Amennyiben a jelenlévők között többségben, illetőleg ugyanolyan arányban 
vannak az alapítóktól függőségben lévő tagok, úgy a kuratórium ülését 8 napon belüli 
időpontra, változatlan napirenddel újból össze kell hívni. 
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A kuratórium döntéseit szótöbbséggel nyílt szavazással hozza, minden tagnak egy 
szavazata van. 
 A szavazategyenlőség esetén ez elnök ismételten szavazást rendel el, ha ez újra  
eredménytelen, akkor 8 napon belül új ülést hív össze a vitatott témában. 
 
 A kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készül, amely a tanácskozások napirendjét 
lényegét összefoglalva, a határozatokat szó szerint tartalmazza, valamint a szavazás 
eredményére vonatkozó adatokat tartalmazza. A kuratórium döntéseiről az 
érintetteket az elnök írásban értesíti. 
   A jegyzőkönyv vezetőjét a kuratórium saját tagjai közül választja meg. 
   A kuratórium egyebekben a saját maga által kialakított működési szabályzat 
alapján végzi   munkáját. 
 
 A kuratórium köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből 
megállapítható a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetőleg a 
döntést támogatók és  ellenzők számaránya, személye.” 
 
 Helyükbe az alábbi rendelkezés lép: 
„A kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Az ülésre 
a meghívót írásban, igazolható módon az elnök küldi ki. Írásbeli igazolható módon 
történő kézbesítésnek minősül: ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a 
tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés 
visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).  
 
        A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával 
hozza meg.   
Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell 
az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a 
napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan 
időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés 
időpontja között legalább 5 nap elteljen. 
 
A kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a meghívót az ülést megelőző 5 
nappal az önkormányzat honlapján is közzé tegye. 
     A kuratórium üléseit az elnök vezeti. 
 
 A kuratórium ülése nyitott, az ülés határozatképes, ha a tagok több mint fele, azaz 4 
fő jelen van.  
 A kuratórium döntéseit szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, minden tagnak egy 
szavazata van. A beszámoló és a mérleg jóváhagyásáról, valamint ezzel egyidejűleg 
a közhasznúsági melléklet elfogadásáról az általános szabályok szerint dönt. 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 
terhére másfajta előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem 
tagja vagy alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 
kapcsolatban áll; vagy 
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f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
     A szavazategyenlőség esetén ez elnök ismételten szavazást rendel el, ha ez újra 
eredménytelen, akkor 8 napon belül új ülést hív össze a vitatott témában. 
 
A kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készül, amely a tanácskozások napirendjét 
lényegét összefoglalva, a határozatokat szó szerint tartalmazza. 
 A kuratórium köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről (Határozatok 
Könyve),  amelyből a döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 
támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható.   
 
A kuratórium tevékenysége, illetve az alapítvány működése során keletkezett 
iratokba személyazonosságának igazolását és érdekének valószínűsítését követően, 
- a személyiségi és más alkotmányos jogok tiszteletben tartásával - az alapítvány 
székhelyén bárki betekinthet. Az iratbetekintést a kuratórium elnöke vagy az általa 
kijelölt kuratóriumi tag az igény bejelentését követő 8 napon belül az alapítvány 
székhelyén biztosítja.  
 A kuratórium a határozatait az ülésen szóban kihirdeti, továbbá döntéseiről az 
érintetteket  az elnök 8 napon belül írásban értesíti, igazolható módon. A kuratórium 
a döntéseit az alapító önkormányzat hirdetőtábláján kifüggeszti a döntést követő 8 
napon belül 15 napig, továbbá az önkormányzat honlapján (www.dunaujvaros.hu) is 
közzé teszi - a személyiségi és más alkotmányos jogok tiszteletben tartásával. 
Az ülésekről készült jegyzőkönyvek és a határozatok nyilvántartásának őrzéséről a 
kuratórium elnöke gondoskodik. 
 A jegyzőkönyv vezetőjét a kuratórium saját tagjai közül választja meg. 
    A kuratórium egyebekben a saját maga által kialakított működési szabályzat 
alapján végzi munkáját. 
  A Kuratórium tagjainak tisztsége megszűnik: 
a tag halálával, 
lemondásával, 
a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében 
és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok 
bekövetkeztével, 
           a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással.”  
 
      4)   A 9. pont 1. mondata hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
    „Az alapítók a kuratóriumtól elkülönülő felügyelő szervet, a felügyelő bizottságot 
hoztak létre.” 
  
Ugyanezen pontban a felügyelő bizottság tagjainak adatai kiegészülnek az „anyja 
neve”  azonosító adattal. 
       Ugyanezen pont 6. bekezdésének alábbi rendelkezése hatályát veszti: 
„A felügyelő bizottságnak nem lehet elnöke, illetőleg tagja, illetve könyvvizsgálója az 
a személy aki, vagy akinek a Ptk. szerinti hozzátartozója: 
- a kuratórium elnöke vagy tagja, 
- az alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik, 
- az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe    vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat.” 
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Helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét 
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a 
felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró 
ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető 
tisztségviselője. 
 
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, 
aki 
a)a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az 
egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 
ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által 
tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően 
nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.” 
 
     Ugyanezen pont 8. bekezdése kiegészül: 
   [köteles haladéktalanul értesíteni az alapítókat] „, és a törvényességi ellenőrzést  
ellátó  szervet.” 
 
 5) Az alapító okirat 10. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
„Az alapítvány a szolgáltatásai igénybevétele módjáról tájékoztatást nyújt az 
önkormányzat honlapján. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet 
minden év június 5. napjáig az önkormányzat www.dunaujvaros.hu internetes 
honlapján és az alapítvány székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi.”  
 
   6)  Az alapító okirat egy új, 13. ponttal egészül ki: 
 „Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről  szóló 2013.  évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint  a civil szervezetek  működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény  rendelkezései irányadók,  annak keretei között a kezelő 
szervezet bármely kérdésben határozatot hozhat.”  
 
7)  Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 
 
Dunaújváros, 2015. június 18. 
 
          Evgeny Tankhilevich                              Cserna Gábor 
     ISD DUNAFERR ZRT    Dunaújváros Megyei Jogú Város 
                                                  
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot aláírja. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
módosítások bejegyzésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a 
nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltozásának bejegyzéséről szóló és 
közhasznú jogállás megkéréséről szóló kérelmet küldje meg a Székesfehérvári 
Törvényszék részére. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2015. június 30. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
Dunaferr Art Dunaújváros Alapítvány alapító okiratának módosításokkal 
egybeszerkesztett szövegét a helyben szokásos módon tegye közzé. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója   
Határidő: a jogerős bírósági nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatú – mellette szavazott 15 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) – határozati javaslatot 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

395/2015. (VI.18.) határozata 
a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézményben megüresedő álláshely 

betöltéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Bölcsődék 

Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója a 2015. augusztus 1. napjától 
megüresedő 1 fő szállító-rakodó álláshelyet 2015. augusztus 24. napjától betöltse. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény igazgatóját, hogy az 1. pontban meghatározott álláshely 
megüresedése és betöltése közötti időszakban keletkezett bérmegtakarítással 
számoljon el, és intézkedjen annak leadásáról az Adó, Költségvetési és Pénzügyi 
Osztály felé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
  a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  2015. szeptember 15. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
igazgatója részére. 

 
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester       
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   a határozat közlésére: 2015. június 26. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” változatú – 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 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás, Tóth 
Kálmán) – határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

396/2015. (VI.18.) határozata 
az Egészségmegőrzési Központban megüresedő álláshely betöltéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járul hozzá, hogy az 

Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője a 2015. augusztus 17-től 
megüresedő 1 fő egészségnevelő álláshelyet betöltse, ezért az intézmény 
engedélyezett álláshelyeinek számát 2015. augusztus 17-től 1 fővel csökkenti. 

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

létszámcsökkentésből adódóan 928.430.- Ft összeggel (személyi juttatás + 
munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó) csökkenti az Egészségmegőrzési 
Központ 2015. évi költségvetési előirányzatát.  

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

pontban foglalt intézkedést a 2015. évi költségvetési rendelet 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 módosításának időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az Egészségmegőrzési Központ 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. június 26. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatú – mellette szavazott 15 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) – határozati javaslatot 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

397/2015. (VI.18.) határozata 
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai intézményben megüresedett portás 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. április 30. napjától megüresedett 
1 fő portás álláshelyet az intézményvezetője betöltse. 

 
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. augusztus 14. 
 
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. június 26. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

398/2015. (VI.18.) határozata 
az Intercisa Múzeumban megüresedett álláshely betöltéséről 

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

Múzeum igazgatója a megüresedett restaurátori álláshelyet 2015. augusztus 3-
ától új munkavállalóval 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. augusztus 3. 
    
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. június 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

399/2015. (VI.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési 

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

CXCV. törvény 9. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 13. § (1) és (5) bekezdésében foglaltakra – a Dunaújvárosi Gazdasági 
Ellátó Szervezet 296/2013. (VII. 09.) határozattal jóváhagyott és a 78/2014. (IV. 
24.) határozattal módosított, 2014. április 24-től hatályos, 2014. május 9-én 
záradékkal ellátott Szervezeti és Működési Szabályzatát 2015. június 30. napjával 
hatályon kívül helyezi, 2015. július 1. napjától a határozat melléklete szerinti 
Szervezeti és Működési Szabályzatot hagyja jóvá. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
részére.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2015. június 30. 
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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, Pintér Tamás, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt) – a határozati javaslatot 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

400/2015. (VI.18.) határozata 
a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati intézmények 

gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó munkamegosztási megállapodás 
jóváhagyásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte, és jóváhagyja a 

gazdasági szervezettel nem rendelkező Bartók Kamaraszínház és Művészetek 
Háza, Egészségmegőrzési Központ, Intercisa Múzeum, József Attila Könyvtár 
Dunaújváros, valamint Útkeresés Segítő Szolgálat és a gazdasági szervezettel 
rendelkező Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet által megkötendő, a 
határozat 1-5. számú melléklete szerinti munkamegosztási megállapodást. 

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

pontban megnevezett intézmények által megkötött munkamegosztási 
megállapodást jóváhagyólag írja alá.  

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester       
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
    Határidő: - a megállapodások aláírására 2015. július 15. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az 1. pontban megnevezett intézmények vezetői részére.  
 
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester       
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   a határozat közlésére: 2015. június 26. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

401/2015. (VI.18.) határozata 
az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az Útkeresés Segítő 

Szolgálat (2400 Dunaújváros, Bartók B. út 6/b.) vezetésére, magasabb vezetői 
beosztás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet,  a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 
alapján, a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint.  

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

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (Nemzeti 
Közigazgatási Intézet) Internetes oldalán, a Szociális Közlönyben, valamint 
Dunaújváros Megyei Jogú Város honlapján gondoskodjon a pályázati felhívás 
közzétételéről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
 a jegyző    
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője 
Határidő: 2015. július 3. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a benyújtott pályázatok 

véleményezésére háromtagú eseti bizottságot hoz létre, egyben felkéri a bizottság 
tagjait, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezzék és azt írásban 2015. 
szeptember 25-ig juttassák el Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez. 
A bizottság írásbeli véleményének polgármesterhez történő leadását követően a 
bizottság külön intézkedés nélkül megszűnik. Az eseti bizottság feladatainak 
ellátásával:  
 Szociális Szakmai Szövetség által delegált személyt,  
Vargáné dr. Sürü Renáta Jegyzőt, 

       Lőrinczi Konrádot, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság Elnökét 
bízza meg. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 
eseti, valamint a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság véleményének 
kikérése mellett a beérkezett pályázatokat terjessze a Közgyűlés elé. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
 a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
 szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2015. október havi rendes közgyűlés 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, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – a határozati javaslatot 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

402/2015. (VI.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Óvodában a 2015/2016-os nevelési évben indítandó csoportok 

számának meghatározásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015/2016-os nevelési évben a 
Dunaújvárosi Óvoda 14 intézményegységében 61 csoport működését 
finanszírozza. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Óvoda 

vezetőjét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (4) 
bekezdése alapján az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a 
szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével döntsön és a 
csoportok számát az egyes tagóvodák tekintetében határozza meg. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Óvoda intézményben 

2015. szeptember 1-jével 1 fő óvodapedagógus álláshelyet engedélyez 1 nevelési 
évre. 
Ennek alapján a 2015/2016-os nevelési évre  

  az óvodapedagógus munkakört:            126,5 fő, 
  a dajka munkakört:       61   fő, 
  a pedagógiai munkát segítő munkakört:  13    fő, 
  a technikai dolgozó munkakört:     30   fő 
   
  Mindösszesen:             230,5 fő 
létszámban állapítja meg. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

 a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 
Határidő: - a határozat végrehajtására: 2015. szeptember 1. 
  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. pontban meghatározott 

létszámnövekedésből adódóan 978.789,- Ft összeggel növeli a Dunaújvárosi 
Óvoda intézmény 2015. évi költségvetési előirányzatát. 

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

foglalt intézkedést a 2015. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
során vegye figyelembe. 

 
Felelős: -  a költségvetés módosításáért: 
  a jegyző 
 -  a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
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  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:    a 2015. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda részére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                 a Jogi és Szervezési Igazgatóság vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2015. június 30. 
  - a határozat végrehajtására: 2015. szeptember 1. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés I. határozati javaslatot – mellette szavazott 15 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) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

403/2015. (VI.18.) határozata 
Baracs Község Önkormányzatával idősek nappali ellátására kötendő 

megállapodás-tervezet jóváhagyásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Baracs Község 

Önkormányzatával idősek nappali ellátására kötendő megállapodás-tervezetet, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. 

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

pontban foglalt döntésnek megfelelően, a szolgáltatói nyilvántartásban rögzített 
adatok módosításához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
 Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
                     a polgármester       
                  -    a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő:    a határozat megküldésére: 2015. június 26. 
                        a megállapodás megkötésére: 2015. július 17. 
                        az adatmódosítás benyújtására: 2015. augusztus 14. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Egyesített Szociális 

Intézmény és Árpád-házi szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény vezetőjét, 
hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően dolgozza át az intézmény 
szakmai programját és terjessze azt jóváhagyásra a polgármester elé. 

 
 Felelős: -  a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester       
                   -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
     Határidő: a szakmai program benyújtására: 2015. július 6. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 15 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) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

404/2015. (VI.18.) határozata 
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai alapító okiratának módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény és 
Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 94/2012. (III. 08.) határozattal elfogadott 
Alapító Okirata módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el: 
 
„Okirat száma: 4307-21/2015. 

Módosító okirat 
Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai költségvetési szerv Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által 
2012. március 8. napján a 94/2012. (III. 08.) határozattal kiadott alapító okiratát 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése …/2015. (VI. 18.) határozatára 
figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító Okirat 1.3. pontja elhagyásra kerül. 
 
2. Az Alapító Okirat 3. pontjából „Az intézmény székhelyén és telephelyein végzett 
feladatokat, a telephelyek férőhelyszámait az alapító okirat 1. melléklete 
tartalmazza.” szöveg elhagyásra kerül. 
 
3. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979. november 20.” 
 
4. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
„3.2. A költségvetési szerv fenntartója 
3.2.1. megnevezése: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.” 
 
5. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján: étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, 
időskorúak gondozóháza, idősek otthona. Az otthoni szakápolási 
tevékenységről szóló 20/1996. (VII.26.) NM rendelet alapján: otthoni 
szakápolás.” 
 
6. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  
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- étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak 
gondozóháza, idősek otthona, otthoni szakápolás tekintetében: Dunaújváros 
közigazgatási területe, 
-  nappali ellátás tekintetében: Dunaújváros és Baracs közigazgatási területe.” 
 
7. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:  
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

• Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi 
egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve 
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, 
különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai 
betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. 

• Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében 
szükséges ellátást. 

• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi 
állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék 
megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve 
pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő 
krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

• Nappali ellátás biztosítása az idős koruk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére, 
mely lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, 
valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. 

• Időskorúak gondozóháza legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást 
biztosít azon időskorúak, valamint 18. életévüket betöltött beteg személyek 
számára, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból időlegesen nem 
képesek gondoskodni. 

• Idősek otthona ellátás az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatosan 
segítséggel képes, gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres 
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatárt betöltött személyek részére gondoskodik a napi legalább 
háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való 
ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott 
egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról. 

 (g) Otthoni szakápolás a biztosított otthonában vagy tartózkodási helyén, 
 kezelőorvosának rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység.” 
 
8. Az Alapító Okirat 8.2. és 9. pontja elhagyásra kerül. 
 
9. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre bízza meg, melyet pályázat kiírása előz meg 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint, 
és gyakorolja tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényben foglalt rendelkezések alapján a munkáltatói jogokat. Az egyéb 
munkáltatói jogokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.” 
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10. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
3 megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

4 közfoglalkoztatási 
jogviszony 

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 
A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét az Egyesített  
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai Szervezeti és 
Működési Szabályzata tartalmazza.” 
11. Az Alapító Okirat 12., 13. pontja és az 1. melléklete elhagyásra kerül. 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni.” 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához – az 1. 
pontban hozott döntésről a jelen határozat, a jelen határozat 1. számú mellékletét 
képező módosító okirat, valamint a 2. számú mellékletét képező egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson 
történő átvezetés céljából.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a  polgármester  
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   2015. június 26. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, 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), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor) – a határozati javaslatot elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

405/2015. (VI.18.) határozata 
a tartósan betöltetlen 5. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítő ellátására 

vonatkozó háromoldalú szerződés újrakötéséről  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 5. számú 
felnőtt háziorvosi körzet helyettesítő ellátását továbbra is Dr. Jakab Zsanett 
végezze az  Országos Tisztifőorvosi Hivatal alkalmazottjaként és a határozat 1. 
számú melléklete szerinti szerződés jöjjön létre Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt. és az 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal között a helyettes háziorvosi feladatok ellátása 
céljából, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyettesítő háziorvosi 
szolgálat ellátására vonatkozó – a határozat mellékletét képező – szerződést 
aláírja. 

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2015. június 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a szerződést kötő feleket, továbbá Dr. Jakab Zsanett háziorvost 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. június 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

406/2015. (VI.18.) határozata  
a 11. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására, 

valamint a körzet praxisa működtetésére pályázat kiírásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 11. számú házi gyermekorvosi 
körzet helyettesítésével megbízza a Helix Egészségügyi Betéti Társaságot addig, 
amíg a körzet ellátására a 4. pont szerint kiírt pályázat eredményeként az 
Önkormányzat a kiválasztott szolgáltatóval feladat-ellátási szerződést köt. A 
Közgyűlés egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat 1. 
mellékletét képező, a körzet helyettesítéssel történő ellátásáról szóló megbízási 
szerződést írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgató  
Határidő: 2015. június 30.  
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Fejér 

Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 
Osztályától a 11. számú  gyermek háziorvosi körzet helyettesítéssel történő 
ellátására a működési engedélyt kérje meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgató  
Határidő: 2015. július 15.  
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatalánál a 11. 
számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásának 
finanszírozása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a jogi és szervezési igazgató  
Határidő: 2015. július 15. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 11. számú házi gyermekorvosi 
körzet ellátására 2015. szeptember 1. napjától a határozat 2. melléklete szerint 
pályázatot ír ki. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 
hogy a határozat mellékletében szereplő pályázati szöveget jelentesse meg a 
helyben szokásos módon, az orvosi egyetemek portáljain, a weborvos.hu, a 
profession.hu, a kozigallas.gov.hu weblapon, valamint az orvos állás portálon.   

 
Felelős:- a határozat végrehajtásáért: 
     a jegyző 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi és szervezési igazgató  
Határidő: 2015. szeptember 1.  
                      
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy abban az esetben, 

ha a pályázat eredményeként az orvosi álláshely betöltésre kerül és az újonnan 
belépő orvos nem rendelkezik saját tulajdonú rendelőhelyiséggel, úgy az újonnan 
belépő orvosnak térítésmentes rendelőhasználatot biztosít a jelenleg 
önkormányzati tulajdonú rendelőben praktizáló orvosokkal azonos feltételek 
mellett.     

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

beérkezett pályázatokat terjessze a közgyűlés elé. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgató  
Határidő: 2015. decemberi közgyűlés időpontja 
 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 53/2015. (II. 19.) határozata 7. 

pontját hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgató  
Határidő: 2015. június 18. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – a határozati javaslatot 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

407/2015. (VI.18.) határozata 
a fogorvosi alapellátás felülvizsgálatáról és koncepció kidolgozásáról szóló 

77/2014. (IV. 24.) határozat hatályon kívül helyezéséről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a fogorvosi alapellátás felülvizsgálatáról 
és koncepció kidolgozásáról szóló 77/2014. (IV. 24.) határozatát hatályon kívül 
helyezi. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2015. június 18. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatú határozati javaslatot az 1. 
pontjában „2 millió Ft” szövegrésszel kiegészítve – mellette szavazott 15 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) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

408/2015. (VI.18.) határozata  
a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kérelmének elbírálásáról  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes 

Alapítvány    részére a táncegyüttes jelmezei tánckellékei és technikai eszközei 
beszerzésére 2 millió Ft támogatást nyújt. A támogatást Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése 5.c. melléklete „Kulturális és egyéb 
civil szervezetek pályázható kerete” előirányzat terhére kell biztosítani. 

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

az 1. pont alapján elkészített támogatási szerződést az ügyrendi, igazgatási és 
jogi bizottság véleményének kikérése után írja alá, és utasítja, hogy gondoskodjon 
a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester       
              -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:    2015. július 10. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Hingyi László, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Nagy Zoltánné), tartózkodott 5 fő (Cserni Béla, Gál 
Roland, Gombos István, Iván László, Sztankovics László) nem szavazott 1 fő (Izsák 
Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

409/2015. (VI.18.) határozata 
a Dunaújváros Sportjáért Közalapítvány kérelmének elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Sportjáért 

Közalapítványnak bruttó 200.000 Ft-t támogatást nyújt az Alapítvány 
könyvelésének és könyvvizsgálatának elvégeztetése támogatására. 

 
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.c. melléklete Sport feladatok felosztható 
kerete előirányzat 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 Dunaújváros Sportjáért Közalapítvánnyal 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. június 30. 
  - 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 15 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) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

410/2015. (VI.18.) határozata 
a DTV archívum átvételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése köszönettel elfogadja a Corner-Trade 
Kft. által felajánlott DTV archívumot, amely mindösszesen 3941 db videó kazettán, 
682 db DVD.-n, 666 db audio kazettán, 182 db béta kazettán, 35 db DAT kazettán 
került rögzítésre. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező „adományozási – ajándékozási szerződés” aláírására. 
 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester  
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
          a jogi és szervezési igazgató        
Határidő:   2015. június 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

411/2015. (VI.18.) határozata 
 a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról 
szóló pályázat benyújtásáról és a támogatás átadásáról a KNYKK Zrt. részére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata a Magyarország 2015. évi központi költségvetési 
törvénye (2014. évi C. tv.) 3. mellékletében foglaltak és a kapcsolódó pályázati 
kiírás alapján a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel 
együttműködve elkészített és benyújtott, a helyi közösségi közlekedés támogatása 
tárgyú pályázatát, valamint elhatározza a kapcsolódó projekt végrehajtását. 

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

nyertes pályázat esetén a támogatás összegének Középnyugat-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. részére történő átadásával kapcsolatban a szükséges 
intézkedéseket tegye meg, valamint a támogatás átadásáról szóló megállapodást 
írja alá. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy 2014. évre 

vonatkozóan Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a közszolgáltatási 
szerződés alapján a 2014. évre vonatkozóan 220.967.033,- Ft nettó összegű 
(280.628.132,- Ft bruttó összegű) saját forrásból származó, vissza nem térítendő 
támogatást nyújtott az Alba Volán Zrt., illetve jogutódja, a KNYKK Zrt. részére, e 
támogatással hozzájárulva a helyi közforgalmú közlekedés működtetéséhez. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros MJV 

Önkormányzata pályázati, illetőleg ajánlatkérésen alapuló eljárás lefolytatása 
nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg az Alba Volán Zrt.-
vel, illetve a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel a 
menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításra vonatkozó 
közszolgáltatási szerződést. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi közforgalmú közlekedést 2015. január 
1-jétől 2015. december 31-éig folyamatosan fenntartja. 

 
     Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
      Határidő:  a pályázat benyújtására elektronikusan:     2015. június 11.,  
    papír alapon:                                                 2015. június 12. 

 



 69 
 

    a megállapodás megkötésére:                     2015. szeptember 11.
                a támogatás továbbutalására: 
    1. részlet:                                             2015. szeptember 11. 
    2., 3., 4., részletek:   
                         A jóváírást követő 3 munkanapon belül 
    projekt megvalósítására                         2015. december 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

412/2015. (VI.18.) határozata 
a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázat 

benyújtásáról, megvalósításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. a) pontjában foglaltak, illetve a 
pályázati kiírás szerint elkészített, a Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás tárgyában meghirdetett pályázat benyújtását, valamint elhatározza a 
kapcsolódó projekt végrehajtását az MMK Közhasznú Nonprofit Kft.-vel 
együttműködve. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban megjelölt pályázat benyújtásához és a projekt 
megvalósításhoz szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
           a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője  
                  a jogi, szervezési és intézményigazgatási igazgatóság vezetője 
                  az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Határidő: a pályázat elektronikus úton történő benyújtására: 2015. június 29.  

a pályázat postai úton történő benyújtására:          2015. június 30. 
a projekt megvalósítására           2016. december 31. 
a pénzügyi-szakmai beszámoló benyújtására:  
ha az önkormányzat a támogatást 2015. december 31-éig teljes 
körűen felhasználta:            2016. január 31. 
ha az önkormányzat a támogatást 2015. december 31-éig nem 
használta fel teljes körűen:           2017. január 31. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban 

szereplő pályázati projekt végrehajtásához a beruházáshoz szükséges 241 e Ft 
összeg 25 %-ának erejéig a 7.a mellékletben újonnan létrehozott fejlesztési 
előirányzat soron 613 e Ft összegű önkormányzati saját forrást biztosít az 
önkormányzat 2015. évi költségvetése 5.b melléklet „Pályázati tevékenység, 
felkészítés, önrész” felhalmozási céltartalék sor terhére. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy e határozat 

3. pontjában foglalt kötelezettségvállalásokat a 2015. évi költségvetés módosítása 
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során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
                        a polgármester 
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                        a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
                      - 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 a határozati javaslatot az 1. pontjában „bruttó 150 
millió forint” szövegrész kiegészítésével – mellette szavazott 15 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) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

413/2015. (VI.18.) határozata 
Javaslat a  KÖZOP-3.5.0-09-11 kódszámú „Kerékpár út-hálózat fejlesztése”  

című pályázaton való részvételéről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza a  KÖZOP-3.5.0-09-11  
kódszámú projekt végrehajtását, jóváhagyja az Önkormányzat részvételét az  
"KÖZOP-3.5.0-09-11 kódszámú „Kerékpár út-hálózat fejlesztése”  " című, önrészt 
nem igénylő pályázaton, és lehetőség szerint a maximum – bruttó 150 millió forint 
összegű – támogatásra kíván pályázatot benyújtani, egyben felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a fenti pályázat benyújtásával kapcsolatban a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a polgármester 
                  a jegyző 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2015. augusztus 11. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az 1. pontban szereplő projekthez kapcsolódó pályázat benyújtásához a  
pályázatíró és külső menedzsment feladatokat ellátó cég kiválasztásával 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

     a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő: a pályázatkészítővel történő szerződés megkötésére: 2015. június 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban 

szereplő pályázat beadásához szükséges pályázatírásra felkért cég költségét 5 
millió Ft-ot az önkormányzat 2015. évi költségvetése 5.b melléklet „Pályázati 
tevékenység, felkészítés, önrész” felhalmozási céltartalék sor terhére. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy e határozat 

3. pontjában foglalt kötelezettségvállalásokat a 2015. évi költségvetés módosítása 
során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalások teljesítésére. 
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Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
               - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 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 15 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) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

414/2015. (VI.18.) határozata 
a 2015. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a víz –  csatorna    

közműrendszeren a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós 
munkákkal összefüggő szerződések elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. évi víziközművagyon  

vagyonbérleti díját 55.235.105.- Ft  + ÁFA  összegben állapítja meg. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az Üzemeltető 

által befizetett vagyonbérleti díjat az önkormányzat költségvetésében 
elkülönítetten kezelje.  

 A közművagyon vagyonbérleti díját a vonatkozó, jelenleg érvényben lévő 
Szolgáltatási - Vállalkozási Szerződés 5. pontja figyelembevételével DMJV. 
Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztálya 
számlázza ki az Üzemeltető DVCSH Kft. felé. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
                 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: havonta folyamatosan 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a dunaújvárosi víz – csatorna közműrendszeren 2015. évben a vagyonbérleti díj 
terhére elvégzendő rekonstrukciós feladatok végrehajtására vonatkozó, a 
határozat 1.számú mellékletét képező Vállalkozási keretszerződést 49.711.594.- 
Ft + ÁFA keretösszegben a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. -vel 
írja alá. 

     
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a  polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő: 2015. június 30. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a víz – csatorna közműrendszeren 

2015. évben a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkák 
műszaki ellenőri feladatainak elvégzésével 3.780.000.-Ft + ÁFA  összegben a 
DVG  Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg.  

 A fenti tárgyban vállalt kötelezettség forrása az DVCSH Kft. által befizetett 
vagyonbérleti díj. 
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5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a dunaújvárosi víz – csatorna közműrendszeren 2015. évben a vagyonbérleti díj 
terhére elvégzendő rekonstrukciós feladatok műszaki ellenőrzésére vonatkozó, a 
határozat 2. számú mellékletét képező Vállalkozási szerződést a DVG Zrt.-vel írja 
alá. 

             
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a  polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő: 2015. június 30. 

 



 76 
 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 6 fő (Besztercei Zsolt, Hingyi 
László, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 7 fő (Gál 
Roland, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla) – a határozati 
javaslatot nem fogadta el, ezért a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

415/2015. (VI.18.) határozata 
a Dunaújváros, Jókai u. 19. szám alatti ingatlan területén játszótéri eszközök 

telepítésére vonatkozó képviselői indítvány megtárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth Kálmán képviselői indítványát, 
(„Javaslat a Dunaújváros, Jókai u. 19. szám alatti ingatlan területén játszótéri 
eszközök telepítésére vonatkozó képviselői indítvány megtárgyalására”) napirend 
határozati javaslatát nem fogadta el. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatú – 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), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – 
határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

416/2015. (VI.18.) határozata 
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” címmel meghirdetett pályázaton való 
indulásról 

  
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet  II. 4. aa), ac) és ad) pontjában foglaltak, 
illetve a pályázati kiírás szerint elkészített, az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására” meghirdetett a „Belterületi utak, járdák, 
hidak felújítása” alcélra irányuló pályázatának benyújtását, valamint elhatározza a 
kapcsolódó projekt végrehajtását. 

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

az 1. pontban megjelölt pályázat benyújtásához és a projekt megvalósításhoz 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

  
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
                  a polgármester 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője  

Határidő: a pályázat elektronikus úton történő benyújtására:2015. június. 9  16:00 
a pályázat postai úton történő benyújtására:          2015. június 10. 
a projekt megvalósítására                                      2016. december 31. 
a pénzügyi-szakmai beszámoló benyújtására:  a támogatás 

felhasználását követő 60 
nap, de legkésőbb 2017. 
február 28. 

  
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban 

szereplő pályázati projekt végrehajtásához a beruházáshoz szükséges 30.000 e 
Ft összeg 50 %-ának erejéig a 7.b mellékletben újonnan létrehozott „belterületi 
utak felújítása pályázatból” előirányzat soron 15.000 e Ft összegű önkormányzati 
saját forrást biztosít az önkormányzat 2015. évi költségvetése 7/b melléklet 
(felújítások) Önkormányzati felújítások/ Városüzemeltetési és Városfejlesztési 
Osztály/ Városüzemeltetés 9. „Belterületi utak felújítása” sor terhére. 

  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy e határozat 

3. pontjában foglalt kötelezettségvállalásokat a 2015. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert 
a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 
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Felelős:    - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

  a polgármester 
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
- a költségvetés módosításáért: 
   a jegyző 
- a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke   
  a pénzügyi bizottság elnöke 
  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 15 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) – határozati javaslatát elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

417/2015. (VI.18.) határozata 
az önkormányzati tulajdonú intézményekben üzemeltetést veszélyeztető 
állapotok megszüntetéséhez szükséges felújítási feladatok elvégzéséről 

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

tulajdonú intézményekben üzemeltetést veszélyeztető állapotok 
megszüntetéséhez szükséges felújítási feladatokat bruttó 77.958.420,-Ft 
összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

szükséges 77.958.420,-Ft bruttó összeget Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
2/2015. ( II. 20.) rendelete 7.b. mellékletében szereplő „Bölcsődék Igazgatósága 
Dunaújváros”, „Dunaújvárosi Óvoda”, „Gazdasági Ellátó Szervezet”, illetve 7.a. 
mellékletében szereplő „Dunaújvárosi Óvoda” sorában jóváhagyott előirányzat  
során fedezetet biztosít. 

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

az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá.  
 
Felelős:   -  a határozat végrehajtásáért 
          a polgármester 
                 -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály 
          adó, költségvetési és pénzügyi osztály   
Határidő: a szerződés aláírására: 2015. július 10. 
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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, Pintér Tamás, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt) – a határozati javaslatot 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

418/2015. (VI.18.) határozata 
 Dunaújváros közterületi járdáinak felújítására kötött vállalkozási 

keretszerződés 1. számú módosítására 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a             
határozat mellékletét képező Vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítását a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel írja alá. 
     
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő: 2015. június 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

419/2015. (VI.18.) határozata 
megelőző fürkészdarázs irtás elvégeztetéséről 

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

bölcsődék, óvodák egységeiben, a Gesz által üzemeltetett iskoláknál és a 
közterületi játszótereken megelőző fürkészdarázs irtást végeztet bruttó 2.540.000,-
Ft összegért a Roxin Kft-vel. 

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
2/2015. ( II. 20.) rendelete 5.b. mellékletében szereplő általános tartalék  soráról 
történő átcsoportosítás útján fedezetet biztosít. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
     az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá.  
 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért 
          a polgármester 
                -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
         adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:     a szerződés aláírására: 2015. július 10. 
 
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 költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

420/2015. (VI.18.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Turisztikai Koncepciójának 

aktualizálásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kifejezi szándékát Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Turisztikai Koncepciójának megújítására. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Turisztikai Koncepciójának 
jelenleg hatályban lévő változatát felülvizsgálja és a módosított tervezet 
társadalmasítási feladatait ellássa. 

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

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                 a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft vezetője 
Határidő: 2015. augusztus 31. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Turisztikai Koncepciója tervezetének minőségbiztosítási 
feladatát külső szakértő lássa el, mely feladat ellátására Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata külön határozat alapján ajánlattételi felhívást tesz közzé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - az ajánlattételi felhívás közgyűlés elé történő terjesztésére: 

  2015. szeptember 17. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – a határozati javaslatot 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

421/2015. (VI.18.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Mária Út Közhasznú 

Egyesülethez történő csatlakozásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy intézményi 
tagként történő felvételét kérje a Mária Út Közhasznú Egyesületbe (8200 
Veszprém, Házgyári út 7.)  

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata tagdíjként 10.000,-Ft éves tagdíjat fizessen a 
Mária Út Közhasznú Egyesület számára. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban szereplő 

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelet 5. sz. mellékletének 1. „építésügyi feladatok” dologi 
kiadások kiemelt előirányzat során fedezetet biztosít az 5. b. melléklet 
„pénzeszköz átadások tartaléka” előirányzat terhére történő átcsoportosítás útján.  

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

a Mária Út Közhasznú Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodást 
aláírja, valamint jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester 
   -  a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
     - a határozat közléséért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  2015. június 30. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 3. 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 költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – a határozati javaslatot 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

422/2015. (VI.18.) határozata 
a klímavédelmi kezdeményezéshez történő csatlakozásról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata, Áder János köztársasági elnök úr felkérésére 
csatlakozzon a klímavédelmi kezdeményezéshez. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében regisztráljon a 
www.elobolygonk.hu címen, kinyilvánítva ezzel a klímavédelem fontosságát. 

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

közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2015. június 25. 

 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

423/2015. (VI.18.) határozata 
Dunaújváros helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása 
előzetes véleményezéséről Vasmű út - Eszperantó út közötti Nagy kiterjedésű 
zöldfelületekkel bíró kulturális, sport- és szabadidő-eltöltési területek övezetet 

érintően 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a határozat 
mellékletét képező Dunaújváros Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási 
Tervének módosítását megismerte és a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. § (1) 
bekezdés c) pontja szerinti tárgyalásos eljárásra bocsáthatónak nyilvánítja. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
       a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                 a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője  
Határidő: a településrendezési eszközök módosítására:  
  314/2012. Korm. rendelet szerint 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

424/2015. (VI.18.) határozata 
A településrendezési eszközök - Településszerkezeti Terv, Helyi Építési 

Szabályzat és Szabályozási Terv - felülvizsgálata előzetes véleményezéséről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros új 
Településszerkezeti Tervét, Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét 
megismerte és továbbtervezésre alkalmasnak találja. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
        a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője  
Határidő: a településrendezési eszközök felülvizsgálatára:  
       314/2012. Korm. rendelet szerint 
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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, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt)  – a határozati javaslatot 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

425/2015. (VI.18.) határozata 
„Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében koncepció 

tervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívás visszavonásának tudomásul 

vételéről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 301/2015. (V.21.) határozatával 

felhatalmazta a polgármestert a  „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény 
fejlesztése keretében koncepciótervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek 
elkészítése” tárgyú, uniós értékhatárt elérő 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. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 417/2015. (V.22.) PM 

határozatával az 1. pontban meghatározott közgyűlési felhatalmazás, valamint 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 
4.1. b.b) pontja alapján - az önkormányzat bíráló bizottsága véleményének 
kikérése mellett - a „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 rendelte el. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 452/2015. (VI.12.) PM 

határozatával az 1. pontban meghatározott közgyűlési felhatalmazás, valamint 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 
4.1. b.b) pontja alapján - az önkormányzat bíráló bizottsága véleményének 
kikérése mellett - a 2. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás eljárást 
megindító felhívását visszavonta. A visszavonás indoka, hogy az önkormányzat 
és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között a 2,6 milliárd Ft-ról szóló támogatási 
szerződés még nem jött létre. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 2. pontjában 

meghatározott közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása visszavonását 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
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Határidő: a határozat megküldésére: 2015. június 19. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „E” változatú – mellette szavazott 11 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 
1 fő (Pintér Tamás), nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) 
– határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

426/2015. (VI. 18.) határozata 
a bankszámla-hozzájárulás utólagos kompenzációja fedezetének biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az intézményvezetők 

által benyújtott kérelmet a 2012-2013. évben elmaradt bankszámla-hozzájárulás 
utólagos kompenzációja fedezetének biztosítása iránt.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy csak tételes és 

pontos elszámolás alapján tud fedezetet biztosítani az önkormányzat 
fenntartásában lévő intézmények részére, a 2012-2013. évben elmaradt 
bankszámlavezetéssel járó költségek utólagos kompenzációjához. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az intézményvezetőket, hogy 

a banki költségek tételnemenkénti igazolásához szükséges banki igazolásokat 
munkavállalónként szereztesse be – mely tartalmazza a 2012-2013. évi 
számlavezetési díjat, éves kártyadíjat és a pénz felvételéért fizetendő úgynevezett 
tranzakciós díjat –, illetve az ezek alapján készített tételes kimutatást nyújtsa be 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jogi és 
Szervezési Igazgatóságára 2015. október 15. napjáig. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
 az Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője 
 az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
  a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
  a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
  a József Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatója 
  az Intercisa Múzeum igazgatója 
  a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
  a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
        -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
   Határidő: 2015. október 15. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai, az Útkeresés Segítő Szolgálat, a Bölcsődék 
Igazgatósága Dunaújváros, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, a 
József Attila Könyvtár Dunaújváros, az Intercisa Múzeum, a Dunaújvárosi Óvoda 
és a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet intézményvezetője részére. 

  
    Felelős: -  a határozat végrehajtásáért:  
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            a polgármester       
         -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
    Határidő: a határozat közlésére 2015. június 26. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

427/2015. (VI.18.)  határozata  
DVG Zrt. által ellátott postai szolgáltatás kibővítéséről 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 160/2015.(IV.23.) határozata 
rendelkezik arról, hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. postai 
tevékenységet végezhet a Dunaújváros, Barátság u. 2/C szám alatti 5. sz. posta 
és a Dunaújváros, Petőfi S. u. 5. szám alatti 2. sz. posta helyiségeiben, melynek 
2015. május 01. napjától 2015. december 31. napjáig tartó üzemeltetésére 
6.636.080,-Ft és az azzal összefüggő beruházásokra 2.326.640,-Ft forrást biztosít 
az önkormányzat a DVG Zrt. részére. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. és a Magyar Posta Zrt. között létrejött 
közreműködői szerződést felek kiegészítsék aszerint, hogy a közreműködő DVG 
Zrt. által ellátandó feladatok köre kiegészül pénzügyi szolgáltatás ellátásával, 
egyúttal felhatalmazza a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját a módosított 
közreműködői szerződés aláírására. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy jelen határozat 2. 

pontjában meghatározott feladatkör bővítésből származó többletköltségekre az 
alábbiak szerint forrást biztosít a DVG Zrt. részére: 

 - a beruházás költségeire 496.000,-Ft összegben a 2015. évi önkormányzati 
költségvetése általános tartalék előirányzat terhére, 

 - az üzemeltetés költségeire 390.000,-Ft keretösszeg erejéig a 2015. évi 
önkormányzati költségvetése általános tartalék előirányzat terhére. 

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

megjelölt helyiségek felújítására 830.000,-Ft összegben forrást biztosít a 2015. évi 
önkormányzati költségvetése általános tartalék előirányzat terhére. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1.,3.,4. pontjaiban 

meghatározott költségek megfizetéséről az alábbiak szerint rendelkezik: 
- a beruházás és felújítás költségeinek megfizetéséről a beruházás befejezését, 
valamint a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály teljesítés igazolása 
kiállítását követő 30 napon belül, a DVG Zrt. által, ingatlanonként külön-külön 
előkészített, a műszaki dokumentációt is magában foglaló és az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság által véleményezett vállalkozási szerződések alapján; 
- az üzemeltetés megfizetéséről havonta tárgyhó 5. napjáig azzal, hogy a Petőfi S. 
utcai posta  költségeinek megfizetésére csak a szolgáltatás tényleges 
megkezdésekor kerülhet sor. 
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6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-

vezérigazgatóját jelen határozat 5. pontjában hivatkozott szerződések 
előkészítésére. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                     a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
  a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője 
  a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő:  - a közreműködői és vállalkozási szerződések aláírására: a határozat 
érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 
 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

3. és 4. pontjaiban foglalt kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert 
a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
   a polgármester 
 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
   a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
 - a költségvetés módosításáért: 
   a jegyző 
 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
   a pénzügyi bizottság elnöke 
   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 15 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) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

428/2015. (VI.18.)  határozata  
a Városháza tér 1. tetőterének bérbeadására a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

részére  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal épület (Dunaújváros, Városháza tér 1.) 
tetőtere legfeljebb 15 m2 nagyságú területrészét bérbe adja a DIGI Távközlési és 
Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) részére, nyilvános mobil cellás 
rádiótelefon hálózathoz szükséges távközlési állomás létesítése és működtetése 
céljából, 2015. július 1. napjától 2029. június 15. napjáig 994.000,-Ft/év bérleti díj 
ellenében, azzal, hogy az állomás megépítéséhez szükséges minden engedély 
beszerzése, valamint az állomás kivitelezésének, üzemeltetésének, 
karbantartásának költsége a DIGI Kft.-t terheli. 

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

közlésére és határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.  
 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért : 
                   a polgármester  
                -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 

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

követő 30 napon  belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 3. és 4. pontjában az 
„intézményi tartalék” szövegrész kiegészítésével – mellette szavazott 15 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) – a határozati javaslatot 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

429/2015. (VI.18.) határozata  
a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság támogatására, földszinti vizesblokk felújításának céljából, a 

felújítási munkák elvégzése érdekében a DVG Zrt. megbízására: 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatni kívánja a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságát – különös tekintettel arra, hogy 
kötelező feladatot lát el - a földszinti vizesblokk felújítás DVG Zrt. általi 
elvégzésével. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

DVG Zrt. által előkészített, az 1. pontban meghatározott munkák elvégzésére 
vonatozó támogatási célt is tartalmazó három oldalú vállalkozási szerződés 
megkötésére az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését 
követően a műszaki dokumentációk csatolásával azzal, hogy a Városüzemeltetési 
és Városfejlesztési Osztály teljesítésigazolását követően fizeti meg Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozási díjat a DVG Zrt.-nek 30 napon 
belül. 

 
3. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1 és 2. pontban, illetve jelen 

határozat mellékleteként csatolt, költségvetésben megjelölt munkák 
végrehajtására bruttó 1.092.949,- Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelete az intézményi tartalék előirányzat terhére, egyben felkéri 
a polgármestert a határozat közlésére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                 - a határozat végrehajtására: a közlést követő 30 napon belül 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete 
módosításakor az intézményi tartalék előirányzat terhére 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 vezetője 
                - a költségvetés tervezéséért: 
                  a jegyző 
                - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 
                   az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője             
Határidő:   a költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az I. határozati javaslatot – 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 (Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

430/2015. (VI.18.) határozata  
az Energo-Hőterm Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadásáról: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Hőterm Kft. 2014. évi éves 
beszámolóját 3.034.174 e Ft mérleg főösszeggel és -192.751 e Ft. (veszteség) 
mérleg szerinti eredménnyel a határozat 1., 2., 3. és 4. számú mellékletei szerint 
nem hagyja jóvá, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság 
taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját képviselje. 
 
Felelős: - a határozat közléséért  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a tulajdonosi képviselő  
       a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő 
(Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

431/2015. (VI.18.) határozata  
a Energo-Hőterm Kft. 2014. évi jegyezett tőke – saját tőke helyreállításával 

kapcsolatosan: 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Hőterm Kft. 

ügyvezetőjét, hogy tegyen javaslatot a jegyzett tőke-saját tőke arányának 
helyreállítására vonatkozóan a 2013. évi V. tv., a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezésinek figyelembevételével és javaslatát küldje meg Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére annak figyelembevételével, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonosi hányadának 
megfelelő tőkepótlási kötelezettségének és a gazdasági társaság által tervezett 
törzstőke-emelésnek nem tud eleget tenni, egyben utasítja a tulajdonosi 
képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját képviselje. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a társasági szerződés 

IX/6. pontja módosításához oly módon, hogy a taggyűlésre a tagokat 8 napi 
határidővel a napirend közlésével kell meghívni. 

 
Felelős: - a határozat közléséért  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
       a tulajdonosi képviselő 
                 az Energo-Hőterm Kft. ügyvezetője 
       a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő  
                   nyolc napon belül 
      - a saját tőke-jegyzett tőke arányainak helyreállítását célzó javaslat  
                  közgyűlés elé terjesztésére: a közgyűlés májusi rendes ülése 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – 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 
(Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

432/2015. (VI.18.) határozata  
az Energo-Viterm Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Viterm Kft. 2014. évi 
beszámolóját 3.199.292 e Ft mérleg főösszeggel és -89.896 e Ft. (veszteség) mérleg 
szerinti eredménnyel a határozat 1., 2., és 3. számú mellékletei szerint nem hagyja 
jóvá, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a 
Közgyűlés ezen álláspontját képviselje. 
 
Felelős: - a határozat közléséért  
  a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a tulajdonosi képviselő  
           a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – 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 
(Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

433/2015. (VI.18.) határozata  
a Energo-Viterm Kft. 2015. évi jegyezett tőke – saját tőke helyreállításával 

kapcsolatosan 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Viterm Kft. 

ügyvezetőjét, hogy tegyen javaslatot a jegyzett tőke-saját tőke arányának 
helyreállítására vonatkozóan a Polgári Törvényről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezéseinek figyelembevételével és javaslatát küldje meg Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére annak figyelembevételével, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonosi hányadának 
megfelelő tőkepótlási kötelezettségének nem tud eleget tenni, egyben utasítja a 
tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját 
képviselje. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a társasági szerződés 

IX/6. pontja módosításához oly módon, hogy a taggyűlésre a tagokat 8 napi 
határidővel a napirend közlésével kell meghívni. 

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

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

közgyűlés elé terjesztésére: a közgyűlés májusi rendes ülése 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 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 
(Pintér Tamás), tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

434/2015. (VI.18.) határozata  
a DVCSH Kft. 2014. évi éves beszámolójának megismeréséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVCSH Kft. 2014. évi 

beszámolóját az előterjesztés mellékletei szerint nem javasolja jóváhagyni a 
DVG Zrt. Igazgatóságának, egyben utasítja a polgármestert a határozat 
közlésére. 

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

vezérigazgatóját, hogy a DVCSH Kft. taggyűlésén az 1. pontban megfogalmazott 
álláspontot képviselje. 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
435/2015. (VI.18.) határozata 

a dunaújvárosi 27/3/D/1 és 37/3/D/17 hrsz.-ú ingatlanok hasznosítására (Karb-
Tech Kft. kérelme) 

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

értékesíteni kívánja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonában álló 
- dunaújvárosi 27/3/D/1 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Dunaújváros, 

Balogh Ádám u. 14. szám alatt található, 239 m2 nagyságú, üzlethelyiség 
megnevezésű ingatlant 26.000.000,- Ft kikiáltási áron, és a 

- dunaújvárosi 27/3/D/17 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Dunaújváros, 
Balogh Ádám u. 14. szám alatt található, 80 m2 nagyságú, raktár megnevezésű 
ingatlant 4.400.000,- Ft kikiáltási áron. 

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

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

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a jelen határozat 

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

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                        a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:  - a pályázati kiírás megjelentetésére: 2015. július 03. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – határozati javaslatot elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

436/2015. (VI.18.) határozata 
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 

2014. évi lakóház-kezelési tervének teljesítéséről szóló beszámoló, valamint az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek 2014.  
évi bérleti díj bevételének felhasználásáról készült elszámolás elfogadására, 

lakásbérleti díjtartozások leírására, a megbízási díj elfogadására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi lakóház-kezelési 
terv végrehajtásáról szóló beszámolóját, továbbá az önkormányzat tulajdonában 
álló lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjbevételének 
felhasználásáról készült elszámolást 27.116.020,-Ft veszteséggel. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a határozat  
mellékletét képező tételes kimutatás alapján törölje az önkormányzat tulajdonát 
képező lakások és nem lakás célú helyiségek bérleti díj hátralékából a 2014. év 
végéig felhalmozódott 1.067.236,-Ft összegű, ötvenezer forintot meghaladó, 
továbbá a 46.586,-Ft összegben az ötvenezer forintot meg nem haladó, 
behajthatatlan követeléseket. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 
Társasházak és Lakásszövetkezetek részére 2014. december 31. napjáig nem 
fizetett meg 6.931.690,-Ft összegű közös költséget. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy az 1. pontban 

meghatározott veszteséget Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
benyújtott számlák kiegyenlítése során rendezte. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         
                 a polgármester                                    
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a DVG. Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  
                 a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
                 az Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
                 a Közigazgatási Osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztálynak való megküldését 

követő 8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

437/2015. (VI.18) határozata  
a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 

feladatkörébe tartozó beruházásra konzorciumi megállapodás megkötésére 
vonatkozó felhatalmazás megadására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése köszönettel fogadja a Nemzeti 

Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. tájékoztatását arról, hogy a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló 1318/2015. (V.21.) Korm. határozat értelmében az 
„előkészített szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések” 
(KEHOP-2.2.2.) támogatási felhívás megjelenésének várható ideje 2015. június. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert  a 

támogatási kérelem benyújtásához szükséges, a határozat 1. melléklete szerinti 
konzorciumi együttműködési megállapodás kötelezően alkalmazandó és egységes 
sablon dokumentuma alapján kötendő megállapodás aláírására. 

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

követő 8 napon belül 
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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 Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila) – a határozati javaslatot 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

438/2015. (VI.18.) határozata 
az önkormányzati érdekeltségű Média rendszer működtetésének 

meghosszabbításáról, és a 128/2015 (III.19.)határozattal módosított 
479/2014.(XII.18.) határozat módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 479/2014.(XII.18.) határozata 1. 

pontjában meghatározott közbeszerzés időtartamát 2016. január 1-től 2019. 
december 31-éig terjedő időpontra módosítja. A Közgyűlés a határozat 2. 
pontjában a közbeszerzésre, a médiarendszer működtetésre biztosított fedezet 
összegét az alábbiak szerint módosítja: 

 
2015. évben 87.000.000 Ft+áfa helyett O Ft 
2019. évben 88.000.000 Ft+ áfa helyett 175.000.000 Ft+ áfa. 

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

pontban elhatározottakat a 2019. évi költségvetési rendelet előkészítése során 
vegye figyelembe. 

 
 Felelős:   - a költségvetés előkészítéséért: 
          a jegyző 
             - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
          az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:   a 2019. évi költségvetés előkészítésének időpontja 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati érdekeltségű 

média rendszer működtetéséről a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel megkötött 
szerződését meghosszabbítja 2015. december 31-éig. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a médiarendszer működtetésének 

díját 2015. július 1-je és 2015. december 31-e közötti időszakra 86.320.000,- Ft 
+áfa összegben jóváhagyja. 

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

a 3-4. pont szerinti feladatellátásra vonatkozó - jelen határozat mellékletét képező 
- megbízási szerződés 8. számú meghosszabbítását írja alá. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                           a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő: 2015. június 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

439/2015. (VI.18.) határozata 
a Pentafon-Penta Rádió Kft. részére nyújtott 6.000 E Ft+áfa támogatásról szóló 

beszámoló elfogadására 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja a Pentafon-
Penta Rádió Kft. részére eszközvásárlásra nyújtott 6.000 E Ft + áfa támogatásról 
szóló beszámolót, a határozat   melléklete szerint. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   2015. július 3. 
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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 Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – a határozati javaslatot 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

440/2015. (VI.18.) határozata 
a Pentafon-Penta Rádió Kft. áfa-visszafizetési kötelezettsége határidejének 

meghosszabbításáról, valamint a támogatási szerződés módosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Pentafon-
Penta Rádió Kft. a 318/2014.(IX.23.) határozattal megítélt 6.000 E Ft+áfa támogatás 
visszaigényelt áfáját, azaz 1.620 E Ft-ot 2015. december 31-éig fizesse vissza, 
egyúttal a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét 
képező szerződésmódosítást írja alá. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   2015. július 3. 
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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 Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila) – a határozati javaslatot 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

441/2015. (VI.18.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatának 4. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 435/2013. (X. 17.) határozatával jóváhagyott 2013. október 
18-tól hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban PH SZMSZ) 
2015. június 19-től az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.1. A PH SZMSZ II. FEJEZET 9. pontjából az 5. alpont hatályát veszti. 
 
1.2. A PH SZMSZ II. FEJEZET az alábbi 10. ponttal egészül ki, az eredeti 10. pont 
számozása pedig 11-re változik. 
 
„10. Belső kontrollrendszer felelős feladatai 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 69. § (2) bekezdése, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 119. § (3) bekezdése, a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszereréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (továbbiakban Bkr.) alapján a belső 
kontrollrendszer felelős feladata a polgármesteri hivatal belső kontrollrendszere 
kialakításának és működésének elősegítése, figyelemmel kísérése, a Bkr.) 3. §-a 
alapján jegyzői felelősségi körbe utalt belső kontrollrendszer kialakításával és 
működtetésével kapcsolatos jegyzői intézkedések előkészítése, az előírt 
intézkedések megvalósításának koordinálása és nyomon követése. 
 A jegyző utasításának megfelelően ellátja a polgármesteri hivatal belső 
kontrollrendszere öt elemével kapcsolatos jegyzői intézkedések előkészítő feladatait, 
amelyek biztosítják 
- olyan hivatali kontrollkörnyezet kialakítását, amelyben világos a szervezeti 
struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, az etikai 
elvárások a szervezet minden szintjén és átlátható a humánerőforrás-kezelés. 
- a hivatal kockázatkezelési rendszerének működését, a hivatal szervezeti 
egységeinek kockázatkezelési tevékenységét, melynek keretén belül fel kell mérni és 
meg kell határozni a  hivatal tevékenységében, működésében, gazdálkodásában 
rejlő kockázatokat, a kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, 
valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követését, 
- a hivatalon belüli kontrolltevékenységek kialakítását és működését, illetve 
működtetését, ezen belül a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői 
ellenőrzést különösen a Bkr. 8. § (2) a), b), c), d) pontjában meghatározott 
területeken, 
- olyan hatékony, megbízható és pontos információs és kommunikációs rendszer 
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működtetését, amelynek keretén belül a megfelelő információk megfelelő időben 
jutnak elű az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez, 
- a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának, az operatív 
tevékenységek folyamatos és eseti nyomon követését szolgáló monitoring rendszer 
működését”. 
 
1.3. A PH SZMSZ 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete kerül. 
 
1.4. A PH SZMSZ 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete kerül. 
 
1.5. A PH SZMSZ 3. mellékletének b. pontjában az ügyfélfogadási idő anyakönyvi 
ügyek, családi események szervezése tekintetében „kedden és csütörtökön 8:00-
10:00-ről 10:00-12:00-re” változik. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 435/2013. (X. 17.) határozatával jóváhagyott 2013. október 
18-tól hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban PH SZMSZ) 
2015. szeptember 1-től az alábbiak szerint módosítja: 
 
2.1. A PH SZMSZ VI. FEJEZET 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2.) A jegyzői és az aljegyzői tisztségek egyidejű betöltetlensége, betöltöttség esetén 
együttes tartós akadályoztatásuk (5 munkanapot meghaladó távollét) idejére – 
legfeljebb hat hónap időtartamra – a Jogi és Szervezési Igazgatóság Igazgatója látja 
el a jegyzői feladatokat”. 
 
2.2. A PH SZMSZ VII. Fejezetének 2.4.; 2.5; 2.6.; 2.7. és 2.8. alpontjai helyébe az 
alábbi rendelkezések kerülnek: 
 
„2.4. A jegyzői tisztség betöltetlensége esetén, legfeljebb hat hónap időtartamra 
a jegyzői hatáskörbe tartozó és át nem ruházott ügyekben a jegyzői feladatokat ellátó 
aljegyző tartós akadályoztatásakor (5 munkanapot meghaladó távollét) a 
kiadmányozási jogot a jogi és szervezési igazgató gyakorolja. 
          
 
 Helyettesítés esetén az irat fejléce jegyzői fejléc, a kiadmányozás formája: 
 
 
 
                                                                                        "   …....      (Név)  
                                                                     jegyzői feladatokat ellátó távollévő 
aljegyző helyett  
 
                                                                                     ......................................... 
                                                                                                  (Név) 
                                                                                  jogi és szervezési igazgató " 
 
2.5. A jegyző hatáskörébe tartozó és át nem ruházott ügyekben a jegyzői és 
aljegyzői tisztségek egyidejű betöltetlensége esetén, legfeljebb hat hónap 
időtartamra a kiadmányozási jogot a  jogi és szervezési igazgató gyakorolja.  
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Egyidejű betöltetlenség esetén az irat fejléce jegyzői fejléc, a kiadmányozás formája: 
 
                                                                                        "          
                                                                                         ......................................... 
                                                                                                  (Név) 
                                                                                   jogi és szervezési igazgató " 
 
2.6. A jegyző hatáskörébe tartozó és át nem ruházott ügyekben a jegyző és aljegyző 
együttes tartós akadályoztatása (5 munkanapot meghaladó távollét) esetén a 
kiadmányozási jogot a  jogi és szervezési igazgató gyakorolja. 
 
 Helyettesítés esetén az irat fejléce jegyzői fejléc, a kiadmányozás formája: 
 
 
          "   …....      (Név)  
                                                                                      távollévő jegyző helyett  
 
                                                                                     ......................................... 
                                                                                                  (Név) 
                                                                                jogi és szervezési igazgató  " 
 
 
2.7.  A jegyző hatáskörébe tartozó és át nem ruházott ügyekben az aljegyzői 
tisztség betöltetlensége esetén a jegyző tartós akadályoztatásakor (5 
munkanapot meghaladó távollét) a kiadmányozási jogot a jogi és szervezési 
igazgató gyakorolja. 
 
        Helyettesítés esetén az irat fejléce jegyzői fejléc, a kiadmányozás formája: 
 
                                                                                        "   …....      (Név)  
                                                                                      távollévő jegyző helyett  
 
                                                                                     ......................................... 
                                                                                                  (Név) 
                                                                                   jogi és szervezési igazgató" 
 
2.8. A jegyző hatáskörébe tartozó és át nem ruházott ügyekben az aljegyző tartós 
akadályoztatása (5 munkanapot meghaladó távollét) esetén a jegyző távollétekor 
a kiadmányozási jogot a jogi és szervezési igazgató gyakorolja. 
 
 Helyettesítés esetén az irat fejléce jegyzői fejléc, a kiadmányozás formája: 
 
              "   …....      (Név)  
                                                                                      távollévő jegyző helyett  
 
                                                                                     ......................................... 
                                                                                                  (Név) 
                                                                                jogi és szervezési igazgató  " 
2.3. A PH SZMSZ 1. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete kerül. 
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2.4. A PH SZMSZ Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek megnevezése, 
felépítése és engedélyezett foglalkoztatotti létszám adatairól szóló 2. mellékletében a 
Hatósági Igazgatóság  szervezeti felépítését tartalmazó táblázat helyébe a határozat 
4. mellékletét képező Szociális és Közigazgatási Osztály szervezeti felépítését 
tartalmazó táblázat kerül. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a PH SZMSZ  módosítását, valamint az annak megfelelő változtatásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt PH SZMSZ-t aláírja. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester  

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       jogi és szervezési igazgató 
Határidő:  2015. június 30. és 2015. szeptember 10. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla) – a 
határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
442/2015. (VI.18.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. évi munkatervének  
módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 454/2014. (XII. 18.) határozatával 
elfogadott 2015. évi munkatervét az alábbiak szerint módosítja: 
a) A munkatervből törlésre kerül 
- a 2015. június 18-ai ülés 3. napirendje (címe: „Tájékoztató Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2015. évi I-IV. havi pénzügyi 
terve teljesítéséről”), 
- a 2015. szeptember 17-ei ülés 3. napirend címe („Tájékoztató Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2015. évi I-VI. havi összesített pénzügyi terve 
teljesítéséről”), 
- a 2015. október 15-ei ülés 4. napirendje (címe: „Tájékoztató Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2015. évi I-IX.. havi összesített pénzügyi terve 
teljesítéséről”). 
 
b) A 2015. szeptember 17-ei ülés 3. napirendjének címe a következőre változik: 
„Tájékoztató Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi I-II. 
negyedévi pénzügyi terve teljesítéséről” 
 
c) A 2015. november 19-ei ülés a következő 6. napirendi ponttal egészül ki, azzal, 
hogy a munkaterv ezen ülésnapra betervezett napirendi pontjainak sorszámozása a 
6. napirend után eggyel növekszik: 
 
„6. Tájékoztató Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi I-III. 
negyedévi pénzügyi terve teljesítéséről 
 
Előadó: a polgármester 
 
A napirend előkészítésében résztvevők: 
a pénzügyi bizottság   
a gazdasági és területfejlesztési bizottság   
 
A napirend előkészítését koordinálja: 
az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 
A napirend előkészítésében közreműködők: 
az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
a vagyonkezelési osztály vezetője 
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A napirend előkészítésének ütemezése: 
az előterjesztés előkészítése:       2015. 11. 02. 
az előterjesztés törvényességi ellenőrzése:     2015. 11. 03. 
az előterjesztés véleményeztetése az illetékes bizottságokkal:  2015. 11. 10-11. 
a napirend postázásra való előkészítése:    2015. 11. 13. 
 
A napirend közgyűlési tárgyalásához meghívottak: -” 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
    a jegyző 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    valamennyi igazgató és osztályvezető 
  - a végrehajtásban való közreműködést koordinálja: 
    közgyűlési és informatikai osztályvezető 
Határidő:    azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés I. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(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), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

443/2015. (VI.18.) határozata 
a gazdasági és stratégiai ügyekért felelős alpolgármester megválasztásáról 

szóló 347/2014. (X.27.) határozat módosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 347/2014. (X.27.) számú határozattal 
Szepesi Attilát – gazdasági és stratégiai ügyekért felelős – nem képviselő társadalmi 
megbízatású alpolgármesternek megválasztotta. A közgyűlés Szepesi Attila 
alpolgármester kérelmére, a polgármester egyetértésével – figyelemmel a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 64. § (2) 
bekezdésére – úgy határoz, hogy Szepesi Attila alpolgármester 2015. július 1. 
napjától főállású alpolgármesterként látja el feladatait. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés II-es határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(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), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

444/2015. (VI.18.) határozata 
Szepesi Attila főállású alpolgármester illetménye megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szepesi Attila főállású 

alpolgármester illetményét – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdésében meghatározott keretek között – 
2015. július 1. napi hatállyal havi 673.100,-Ft összegben állapítja meg. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a nem képviselő társadalmi 

megbízatású gazdasági és stratégiai ügyekért felelős alpolgármester tiszteletdíja, 
valamint költségtérítése megállapításáról szóló 350/2014. (X.27.) határozata 1. 
pontját 2015. június 30. napi hatállyal hatályon kívül helyezi. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője 
       az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  2015. június 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés III-as határozati javaslatot – mellette szavazott 14 
fő (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), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

445/2015. (VI.18.) határozata 
Szepesi Attila főállású alpolgármester költségtérítése megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szepesi Attila főállású 

alpolgármester költségtérítését – a megállapított illetménye figyelembevételével – 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § 
(3) bekezdése alapján 2015. július 1. napi hatállyal havi 101.000,-Ft összegben 
állapítja meg. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a nem képviselő társadalmi 

megbízatású gazdasági és stratégiai ügyekért felelős alpolgármester tiszteletdíja, 
valamint költségtérítése megállapításáról szóló 350/2014. (X.27.) határozata 1. 
pontját 2015. június 30. napi hatállyal hatályon kívül helyezi. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője 
        az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  2015. június 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – a határozati javaslatot elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

446/2015. (VI.18.) határozata  
az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve 2. számú módosításáról 

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

vonatkozó közbeszerzési tervének 2. 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 2. 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. június 25. 
 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 a „B” változatú határozati javaslatot – mellette 
szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, 
Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

447/2015. (VI.18.) határozata 
egyes közterületek elnevezésének megváltoztatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény 13. §-a szerint előírtak értelmében 2015. 
augusztus 1-jei hatállyal az alábbi közterületek elnevezésének megváltoztatását 
határozza el: 

 
• az Úttörő és Kisdobos utcákat egyesíti a Kodály Zoltán utcával, az elnevezést 

Kodály Zoltán utcára, 
 
• a Gorkij utcát      Széchenyi István utcára,  
 
•  a Károlyi Mihály sort     Krúdy Gyula sorra, 
 
• a Zalka Máté utcát     Gábor Dénes utcára,  
 
•  a Majakovszkij utat     Gyárkapu útra, 
 
• a Marx Károly teret     Zecher János térre,  
 
• a Rózsa Ferenc udvart     Rózsa udvarra, 
 
• a Ságvári Endre utat     Bóna István utcára, 
 
• a Tanács utcát                Erkel kertre változtatja.  
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

közterületek elnevezésével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi, és környezetvédelmi osztály vezetője 
                 a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő: 2015. július 31. 
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