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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. április 21-ei nyílt ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 67. 
napirendjeként – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 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) – felvette a tárgysorozatába és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
182/2016. (IV.21.) határozata 

„Javaslat Rácalmás Város Önkormányzata által megterveztetett 
sebességcsökkentő sávelhúzás munkálatainak elvégzésére, a költségek 50%-

ának vállalására – Hankook – Dunaújváros északi terület iparterület” című 
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. április 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat Rácalmás Város Önkormányzata által 
megterveztetett sebességcsökkentő sávelhúzás munkálatainak elvégzésére, a 
költségek 50%-ának vállalására – Hankook – Dunaújváros északi terület iparterület” 
című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 67. napirendjeként felvette.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés 24., 35., 39., 40., 43., 51., 55. és a 60. 
napirendi pontjait – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 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) – levette a tárgysorozatából és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

183/2016. (IV.21.) határozata 
„Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. Foci EB 
kivetítésére szóló kérelmének elbírálására”, a „Javaslat a Dunaújvárosi 

Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. kérelmére TAO 
vissza nem térítendő pályázati önrész és működési támogatás 

biztosítására”, „Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
2015. évi beszámolójának és 2016. évi eredménytervének elfogadására”, a  

„Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2015. évi éves beszámolójának és 2016. 
évi üzleti tervének elfogadására”, a „Javaslat az Energo-Hőterm Beruházó, 
Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak, 

könyvvizsgálójának, valamint az Energo-Viterm Beruházó, Működtető 
Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak 

megválasztására”, a „Javaslat Miczi Ildikó és Mikler Roland ingatlancserére 
vonatkozó kérelmének elbírálására”, a „Javaslat Kazár András tulajdonát 

képező, Dunaújváros külterületi, 0103/9 hrsz. alatti ingatlan 
megvásárlására”, valamint „Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata meghívásos pályázati 
feltételeinek módosítása tárgyában” című napirendi pontok levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. április 21-ei nyílt ülésének 
meghívó szerinti 24. napirendi pontját, mely „Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi 
Turisztikai Nonprofit Kft. Foci EB kivetítésére szóló kérelmének elbírálására”, 35. 
napirendi pontját, mely „Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda 
Akadémia Nonprofit Kft. kérelmére TAO vissza nem térítendő pályázati önrész és 
működési támogatás biztosítására”, a 39. napirendi pontját, mely „Javaslat a 
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának és 2016. 
évi eredménytervének elfogadására”, a 40. napirendi pontját, mely „Javaslat az 
Innopark Nonprofit Kft. 2015. évi éves beszámolójának és 2016. évi üzleti tervének 
elfogadására”, a 43. napirendi pontját, mely „Javaslat az Energo-Hőterm Beruházó, 
Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak, 
könyvvizsgálójának, valamint az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Korlátolt 
Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására”, az 51. 
napirendi pontját, mely „Javaslat Miczi Ildikó és Mikler Roland ingatlancserére 
vonatkozó kérelmének elbírálására”, az 55. napirendi pontját, mely „Javaslat Kazár 
András tulajdonát képező, Dunaújváros külterületi, 0103/9 hrsz. alatti ingatlan 
megvásárlására”, valamint a 60. napirendi pontját, mely „Javaslat képviselői indítvány 
megtárgyalására Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata meghívásos 
pályázati feltételeinek módosítása tárgyában” levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, 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 
184/2016. (IV.21.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 

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

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 

3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására 
 

4. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságnak a 2016. évben támogatás 
nyújtására 

 
5. Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására 
 

6. Javaslat a Muzeális intézmények szakmai támogatására vonatkozó pályázat 
benyújtására, megvalósítására (Kubinyi Ágoston Program) 
 

7. Javaslat a világörökségi helyszínek fejlesztése témájú pályázaton való indulás 
támogatására, valamint a megalapozó tanulmányok elkészítésének támogatására 
 

8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Modern Városok 
Program keretén belül látványtervek elkészíttetésére 

 
9. Javaslat tanulmányterv készítés megrendelésére a Modern Városok Program 

keretében megvalósítandó műugró sportcentrum létesítésével kapcsolatban 
 

10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Nyilvános 
illemhely üzemeltetése”-re vonatkozó ajánlatok bekérésére 

 
11. Javaslat Dunaújváros közterületi járdáinak felújítására kötött vállalkozási 

keretszerződés 3. számú módosítására 
 

12. Javaslat Dunaújváros területén út, járda és lépcső javítási munkálataira 
 

13. Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok 
ellátására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosítására 

 
14. Javaslat a Dunaújváros, Liszt F. kert 4-11. Társasház külső homlokzat-

felújításának támogatására 
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15. Javaslat a Dunaújváros, Jókai u. 19. sz. alatti ingatlan területén játszótéri és felnőtt 

sportolásra alkalmas eszközök telepítésére vonatkozó képviselői indítvány 
megtárgyalására 

 
16. Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi szolgáltatójával, az 

ASKLEPIOS-1 Egészségügyi Bt.-vel fennálló feladatellátási szerződés 
megszüntetésére 

 
17. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 

támogatására 
 

18. Javaslat a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kérelmének elbírálására 
 

19. Javaslat a dunaújvárosi iskolai alapítványok támogatás iránti kérelme elbírálására 
 
20. Javaslat a Peter Cerny Alapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálására 

 
21. Javaslat a Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő XXVII. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktábor támogatására 
 

22. Javaslat a Petőfi Művészeti Liget támogatására 
 

23. Javaslat a „2016/2017-es Nemzeti Ovi-foci, Ovi-Sport Program”-ban újrapályázási 
lehetőségre 

 
24. Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem Hallgatói Önkormányzata DUDIK Fesztivál 

támogatása érdekében benyújtott kérelmének elbírálására 
 

25. Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére a Dunaújvárosi Városi Televízió archívumának (1985-
2004) digitalizálásával kapcsolatos tevékenységek ellátása”-ra vonatkozó 
ajánlatok bekérésére 
 

26. Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum alapító okirata módosításának 
véleményezésére 
 

27. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2016/2017-es nevelési évben indítandó 
csoportok számának meghatározására, valamint a Csigadombi Waldorf Óvoda 
bővítésére irányuló kérelem elbírálására 

 
28. Javaslat az MMK Nonprofit Kft. 2016. évi támogatási előirányzata megemelésére 

 
29. Javaslat a 2016. évi riói Olimpiára kvalifikációt szerzett dunaújvárosi vízilabdázók 

támogatására 
 

30. Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség sportpályázatának elbírálására 
 

31. Javaslat a sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására – 2016. évre 
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32. Javaslat a 91/2016. (II.18.) határozat hatályon kívül helyezésére és új támogatási 
szerződés jóváhagyására – DPASE kérelmére TAO vissza nem térítendő 
pályázati önrész biztosítása sportfejlesztésre 
 

33. Javaslat a DPASE kérelmére TAO vissza nem térítendő pályázati önrész 
biztosítására – sportfejlesztési program, működési költségek 

 
34. Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nonprofit 

Kft. 2015. évi éves beszámolójának, és 2016. évi szakmai és pénzügyi terve 
elfogadására 

 
35. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. 2015. évi normál egyszerűsített éves 

beszámolójának elfogadására, valamint a könyvvizsgáló személyének 
megválasztására 

 
36. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2015. évi beszámolójának és 2016. 

évi eredménytervének elfogadására 
 
37. Javaslat a DSZSZ Kft. 2015. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás 

kialakítására 
 

38. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 278/2014. (VI.19.) 
határozata hatályon kívül helyezésére 

 
39. Javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2015. évi helyi 

közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámolója megismerésére, 
veszteségkiegyenlítés forrásának meghatározására 
 

40. Javaslat a sportlétesítmények bérleti díj támogatására elkülönített forrás 
felhasználására – az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt.-vel megkötött 
megállapodás módosítására 

                
41. Javaslat Rácalmás Város Önkormányzata elszámolásának elfogadására – járda 

kialakítás – Hankook – Dunaújváros északi terület iparterület 
 

42. Javaslat a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 
2016. évi költségvetésének elfogadására, működési hozzájárulás biztosítására, 
keretmegállapodás aláírására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat kiállítására 
 

43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi 
Kereskedelmi és Iparkamara közötti új bérleti szerződése megkötésére a 
Dunaújváros, Latinovits Z. u. 10. szám alatti ingatlan vonatkozásában 
 

44. Javaslat a Dunaújváros, Derkovits u. 6. szám alatti ingatlan hasznosítására, Soós 
Zsuzsanna kérelme alapján 

 
45. Javaslat az önkormányzat és a Pentelei Molnár János Szakképző Iskola között 

fennálló bérleti szerződés módosítására 
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46. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat között fennálló haszonkölcsön szerződés módosítására 

 
47. Javaslat a DUNANETT Nkft. műhelyépülete helyreállításához szükséges forrás 

biztosítására 
 

48. Javaslat a LIDL Magyarország Bt. tulajdonát képező 1526/2 és 1527/3 hrsz. alatti 
ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésének előkészítéséhez szükséges 
döntés meghozataláról 

 
49. Javaslat a Dunaújvárosi Élményfürdő önkormányzati tulajdonba kerülésének 

előkészítéséhez szükséges döntés meghozataláról 
 

50. Javaslat a Dunaferr SE, DVCSH Kft.-vel szemben fennálló tartozásának 
átvállalására 

 
51. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi üzemeltetési 

javaslatának megismerésére, tudomásulvételére 
 

52. Javaslat a KAB-KEF-14-2-19077 pályázati kódú pályázaton el nem számolt 
támogatási összeg visszafizetésére 

 
53. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi adóztatási 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 

54. Javaslat a 2014-2017. évekre szóló felülvizsgált stratégiai ellenőrzési terv 
elfogadására 

 
55. Javaslat a 2015. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló 

ellenőrzési jelentés elfogadására 
 

56. Javaslat a gazdasági társaságokba a közgyűlés által delegált vezető 
tisztségviselőktől és felügyelőbizottsági tagoktól, a nem képviselő bizottsági 
tagoktól erkölcsi bizonyítvány bekérésére, továbbá nyilatkozat megtételére 

 
57. Javaslat a Dunaújváros 04. számú egyéni választókerületében 2016. június 05. 

napjára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselő-választás lebonyolítása 
során a központi költségvetésből nem fedezhető kiadások finanszírozására 

 
58. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzatának 3. módosítására 
 
59. Javaslat Rácalmás Város Önkormányzata által megterveztetett 

sebességcsökkentő sávelhúzás munkálatainak elvégzésére, a költségek 50%-
ának vállalására – Hankook – Dunaújváros északi terület iparterület 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülésre meghívott személyek részére a 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán) – biztosította és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
185/2016. (IV.21.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. április 21-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – megválasztotta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
186/2016. (IV.21.) határozata 

a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Ráczné Bodó Beáta köztisztviselőt 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 9 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő 
(Pintér Tamás, Szabó Zsolt), tartózkodott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

187/2016. (IV.21.) határozata 
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

polgármesteri határozatokról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés 
két ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az 
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót 
elfogadta. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést – 
mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Tamás, Szabó Zsolt) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
188/2016. (IV.21.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az I. határozati javaslatot – mellette szavazott 8 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), 
tartózkodott 4 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Pintér Tamás, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
189/2016. (IV.21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az intézményi 

alulfinanszírozás tárgyában meghozott döntésről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2015. évi 
költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadását megalapozó 
előterjesztésben foglaltak alapján úgy határoz, hogy a tárgyévi költségvetés 
végrehajtása során keletkezett intézményi alulfinanszírozások összegét - tekintettel 
arra, hogy a 2015. évről áthúzódó kötelezettségek a 2016. évi költségvetésben 
intézményfinanszírozás terhére biztosításra kerültek – pótlólag nem utalja ki az 
intézmények részére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: Az intézmények részére történő kiközlésre: 2016. április 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Szabó 
Zsolt), tartózkodott 4 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Pintér Tamás, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

190/2016. (IV.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, a maradvány 

felhasználáshoz kapcsolódó döntésről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy 
a 2015. évi beszámolóhoz kapcsolódóan a beszámoló 7. űrlapja szerint megállapított 
és a költségvetési zárszámadási rendelet 10.b. melléklete szerinti szabad 
maradványösszegét az intézményektől elvonja és az így keletkező többletforrást az 
intézmények többletigényeinek finanszírozásához a 2016. évi költségvetési rendelet 
5.b. mellékletében Intézményi tartalék sor javára számolja el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: -  Az intézmények részére történő kiközlésre: 2016. április 29. 

- A költségvetési rendeleten történő átvezetésre: a 2016. évi költségvetési 
rendelet soron következő módosítása 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 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 Önkormányzata Közgyűlésének 
191/2016. (IV.21.) határozata  

a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére Dunaújváros közbiztonsága 
javításának, a közterületi szolgálat fokozásának, bűnmegelőzési és 
bűnüldözési feladatok ellátásának, és a kiemelkedő rendőri munka 

elismerésének fedezetére nyújtott támogatásról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság részére Dunaújváros közbiztonsága javításának, a 
közterületi szolgálat fokozásának, bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatok 
ellátásának, és a kiemelkedő rendőri munka elismerésének támogatására 
2016. június 01. napjától mindösszesen 12.000.000 Ft, azaz tizenkétmillió 
forint összegű céltámogatást biztosít, 12 hónapra havi egy-egy millió forint 
összeg folyósításával. 

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

szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 5/A mellékletének 8.2. 
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság elnevezésű előirányzat sorról fedezetet 
biztosít. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített és az 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság véleményezését követően, 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 vezetője 
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
           Határidő: a Megállapodás megkötésére:  
         a Belügyminisztérium jóváhagyását követő 15 nap 
           a pénzügyi teljesítésre a tárgyhónapot követő minden hónap 20. 
                           napjáig 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, 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 Önkormányzata Közgyűlésének 

192/2016. (IV.21.) határozata  
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság személyi állományához tartozó és a magyar 

államhatárnál szolgálatot teljesítő rendőrök támogatásáról, illetve speciális 
eszközök beszerzéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése köszönetét fejezi ki 

Magyarország Kormányának azért, hogy megvédi Magyarországot és annak 
polgárait az Európai Unióra és hazánkra nehezedő bevándorló hullámtól, valamint 
olyan politikát folytat, amellyel hosszú távon megvédi Magyarországot a migrációs 
válsággal együtt járó nehézségektől. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése külön köszönetét 

fejezi ki a Magyar Honvédségnek és a határon szolgálatot teljesítő rendészeti 
szerveknek azért, hogy életüket és testi épségüket veszélyeztetve, áldozatos 
munkájukkal közreműködnek Magyarország határainak, illetve a magyar lakosság 
védelmében. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése köszönetét fejezi ki 

továbbá a migráns hullám kezelésének elősegítésében közreműködő civil és 
karitatív szervezeteknek. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatni kívánja a 

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitánysága személyi 
állományába tartozó és a magyar államhatáron szolgálatot teljesítő munkatársait 
és itthon maradt hozzátartozóit. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert, hogy a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal az Ügyrendi, 
Igazgatási és Jogi Bizottság véleményének kikérését követően kössön 
megállapodást 8.000.000 Ft, azaz nyolcmillió és 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint 
összeg erejéig. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő: a szakbizottság véleményezését követő 15 napon belül 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 5. pontban 

szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 5/A mellékletének 8.2. Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
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cím, valamint az 5/B melléklet Általános tartalék cím alatt szereplő előirányzat 
soráról fedezetet biztosít. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 5. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 6. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2016. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe, 
és felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 
 

Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
     a jegyző 
     - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2016. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), tartózkodott 2 fő 
(Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Tamás) – 
megalkotta a 13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendeletet. 



17 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, 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 Önkormányzata Közgyűlése 
193/2016. (IV.21.) határozata 

a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja és utasítja a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, és a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetőjét. 
 
Felelős:     - a határozat közléséért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
Határidő:   - a határozat közlésére: 2016. április 29. 



18 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, 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 
194/2016. (IV.21.) határozata 

Javaslat a Muzeális intézmények szakmai támogatására vonatkozó pályázat  
benyújtásáról, megvalósításáról (Kubinyi Ágoston Program) 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Intercisa Múzeummal együttműködve összeállított, 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. 
melléklet II. 5. c) pontjában foglaltak, illetve a kapcsolódó pályázati kiírás szerint 
elkészített, Muzeális intézmények szakmai támogatására meghirdetett, 1.ab) 
állandó kiállítás teljes körű felújítása vagy korszerűsítése alcélra irányuló, 
„Dunaújváros története az őskortól az 1970-es évek közepéig” c. állandó kiállítás 
bővítése tárgyú pályázat 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. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi az 

1. pontban megjelölt pályázat szakmai tartalmát. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 

                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a közbeszerzési és pályázati koordinációs osztály vezetője  
                      az Intercisa Múzeum igazgatója 

Határidő: a projekt megvalósítására: 2017. december 31. 
                      a pénzügyi-szakmai beszámoló benyújtására: 2018. január 31. 

      a támogatással való elszámolásra: a támogatás felhasználásával 
      érintett tárgyévről készült zárszámadás időpontja 

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

szereplő pályázati projekt végrehajtásához a projekt tervezett összköltsége 10 %-
ának erejéig 1 872 e Ft összegű saját forrást biztosít az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016. (III.19.) rendelet 5. b 
melléklet „Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész” felhalmozási céltartalék 
sorból történő átcsoportosítással a 7. a mellékletben újonnan létrehozott 
„Muzeális intézmények 2016. évi szakmai támogatása pályázat” előirányzat 
soron. 

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

4. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés módosítása 
során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel 
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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: 
                        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
                        a pénzügyi bizottság elnöke 

                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2016. évi költségvetés 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, 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 
195/2016. (IV.21.) határozata 

Javaslat a Muzeális intézmények szakmai támogatására vonatkozó pályázat  
benyújtásáról, megvalósításáról (Kubinyi Ágoston Program) 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Intercisa Múzeummal együttműködve összeállított, 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. 
melléklet II. 5. c) pontjában foglaltak, illetve a kapcsolódó pályázati kiírás szerint 
elkészített, Muzeális intézmények szakmai támogatására meghirdetett, 1.ab) 
állandó kiállítás teljes körű felújítása vagy korszerűsítése alcélra irányuló, 
„Dunaújváros története az őskortól az 1970-es évek közepéig” c. állandó kiállítás 
bővítése tárgyú pályázat 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. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi az 

1. pontban megjelölt pályázat szakmai tartalmát. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a közbeszerzési és pályázati koordinációs osztály vezetője  
                 az Intercisa Múzeum igazgatója 
Határidő:  a projekt megvalósítására: 2017. december 31. 
                  a pénzügyi-szakmai beszámoló benyújtására: 2018. január 31. 
                  a támogatással való elszámolásra: a támogatás felhasználásával 
                  érintett tárgyévről készült zárszámadás időpontja 

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

szereplő pályázati projekt végrehajtásához a projekt tervezett összköltsége 10 %-
ának erejéig 1 872 e Ft összegű saját forrást biztosít az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016. (III.19.) rendelet 5. b 
melléklet „Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész” felhalmozási céltartalék 
sorból történő átcsoportosítással a 7. a mellékletben újonnan létrehozott 
„Muzeális intézmények 2016. évi szakmai támogatása pályázat” előirányzat 
soron. 
 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy e határozat 
4. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés módosítása 
során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel 
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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: 
                        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
                        a pénzügyi bizottság elnöke 

                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2016. évi költségvetés 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, 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 
196/2016. (IV.21.) határozata 

a világörökségi helyszínek fejlesztése témájú pályázaton való indulás és az azt 
megalapozó tanulmányok elkészítésének támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza a világörökségi 

helyszínek fejlesztése témájú európai uniós forrásból megvalósítandó pályázaton 
való indulást, és egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges, az előkészítés során keletkező, és a pályázat 
benyújtásához szükséges dokumentumokat aláírja.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást tegyen 
közzé a limes dunaújvárosi emlékeinek bemutatásával kapcsolatos 
tanulmányterv és költségbecslés elkészítési feladat ellátására. Az ajánlattételi 
eljárásban Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi gazdasági 
szereplőket hívja meg: 

 
1. C. S. Ő. Építésziroda Kft., Dr. Kondor Tamás (7625 Pécs, Antónia utca 19.) 
2. Másfél Építész Stúdió Kft., Sebestyén Péter Dla (7621 Pécs, Király utca 35./1.) 
3. APM Consulting Kft., Szamosközi Imre (7621 Pécs, Király utca 34.) 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                a városfejlesztési igazgató 
              - a határozat közléséért: 
                a városfejlesztési igazgató 
Határidő: 2016. május 31. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelen határozatban 
megnevezett tanulmányterv készítésének vonatkozásában legfeljebb 1,6 millió Ft 
előfinanszírozást nevesítsen a költségvetési rendelet 5. mell. 1 városfejlesztési 
és rendezési feladat 3. dologi kiadások kiemelt előirányzat során a 2016. évi 
költségvetési rendelet 5/b melléklet 25. felhalmozási céltartalékok/25.13 pályázati 
felkészítés, önrész elnevezésű előirányzati keretéről történő átcsoportosítással. 

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

2. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert 
a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
 Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
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                   a polgármester 
                 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                   a városfejlesztési igazgató 
                 - a költségvetés módosításáért: 
                   a jegyző 
                 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
197/2016. (IV.21.)  határozata  

Dunaújváros MJV Önkormányzata által a Modern Városok Program 
keretén belül látványtervek elkészíttetéséről  

 
1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza a Modern 

Városok Program keretén belül látványtervek elkészíttetését. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó Zsolt Róbert (2400 

Dunaújváros, Petőfi S. u. 1/a.) építészmérnököt bízza meg az 1. pontban 
nevesített feladat elkészítésére. 

 
3.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban 

meghatározott feladatot Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. 
(II.19.) önkormányzati rendelet 5.b mellékletének az „általános tartalék” 
sor” terhére biztosítja bruttó 480.000,-Ft összegben. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pontban jóváhagyott feladatra a határozat 
mellékletét képező vállalkozási szerződést írja alá az Ügyrendi, Igazgatási 
és Jogi Bizottság véleményének alapján, valamint 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 főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
                a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
Határidő:  - a szerződés aláírására:  
                   2016. május 17. 
                - a határozat közlésére:  
                   2016. április 29. 

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

pontban foglalt döntést a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati 
rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe. 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
        a jegyző 
      - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
         a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
Határidő:  a 2016. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, 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: 
 

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
198/2016. (IV.21.) határozata 

tanulmányterv készítés megrendelésére a Modern Városok Program keretében 
megvalósítandó műugró sportcentrum létesítésével kapcsolatban 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a Modern 

Városok Program keretében megvalósítandó műugró sportcentrum 
létrehozásához szükséges tanulmányterv megrendelésére, azzal, hogy az idő 
rövidségére és az ügy sürgősségére tekintettel az alábbi gazdasági társaságoktól 
kérjen be tervezési ajánlatot: 

 
a)      NAPUR ARCHITECT Kft. 
         Ferencz Marcell vezetőtervező 
         Tel:         +36-30-824-98-63 
         e-mail:    ferenczmarcell@napur.hu 
 
b)      SZÁNTÓ ÉS MIKÓ ÉPÍTÉSZEK Kft. 
         Mikó László vezetőtervező 
         Tel:         +36-30-350-14-69 
         e-mail:   szm@t-online.hu 
 
c)       SCHÜLLER és TÁRSA ÉPÍTÉSZIRODA Kft. 
          Schüller Ferenc vezetőtervező 
         Tel:         +36-30-474-0-883 
         e-mail:   postmaster@schuller.t-online.hu  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában: 
                a városfejlesztési igazgatóság igazgatója  
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 

- a tanulmányterv megrendelésére: a 2. pontban foglaltak szerint 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pont alapján bekért és jelen 

határozat mellékletében csatolt három ajánlat közül a Schüller és Társa 
Építésziroda Kft. ajánlatát fogadja el bruttó 1.524.000.-Ft összeggel és az ezzel 
kapcsolatos intézkedések megtételére utasítja a polgármestert. 

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

       a városfejlesztési igazgatóság igazgatója  
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                - a szerződés megkötésére: a határozat közlését követő 30 napon belül 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megjelölt tanulmányterv 
elkészíttetésére a 2. pontban megjelölt összeget elkülöníti a zárszámadás 
keretében jóváhagyásra kerülő általános tartalék terhére. 

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

foglalt döntést a zárszámadás elfogadásakor vegye figyelembe, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás 
teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
             -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
             -  a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző  
             -  a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                a pénzügyi bizottság elnöke  
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
             -  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a 2016. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, 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 
199/2016. (IV.21.) határozata 

Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely üzemeltetésére 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Vasmű 
úton található köztéri nyilvános illemhely üzemeltetésére 
 
 a) a Pákó-DV Kft.-t 
  1118 Budapest, Holdvilág u. 10. fszt. 1. 
  email: milanpalkovics@gmail.com 
 
 b) a DHHF Nonprofit Kft.-t 
  2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. 
  email: dhhf.kft@gmail.com 
 
 c) a Szakács Bt.-t 
  2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 19. 3/1. 
  email: szakacsepke.bt@gmail.com 
 
 d) a Remen-Ingatlan Kft.-t 
  2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 64. 1/6. 
  email: hungarian.office@gmail.com, info@sziligyuri.com 
 
kéri fel árajánlat megtételére a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi 
felhívásban foglalt tartalommal. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                    a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2016. április 22. 
  - az ajánlatkérés megküldésére: 2016. április 22. 
  - az ajánlat benyújtására: 2016. május 2. 

mailto:milanpalkovics@gmail.com
mailto:dhhf.kft@gmail.com
mailto:szakacsepke.bt@gmail.com
mailto:hungarian.office@gmail.com
mailto:info@sziligyuri.com
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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, 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 
200/2016. (IV.21.) határozata 

 Dunaújváros közterületi járdáinak felújítására kötött vállalkozási 
keretszerződés                  3. számú módosítására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
határozat mellékletét képező Vállalkozási keretszerződés 3. számú módosítását a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel. írja alá. 
     
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

            a polgármester 
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
            a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő:  -  a határozat közlésére: 2016. április 29. 
            -  a szerződés módosítás aláírására: 2016. május 2. 



29 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, 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  
201/2016. (IV.21.) határozata 

Dunaújváros területén út, járda és lépcső javítási munkáiról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 

területén út, járda és lépcső javítási munkáit (Görbe u. 3. számtól beton burkolatú 
út térkövezése, Liget köz 1-4. beton burkolatú út térkövezése, Margaréta 
Óvodánál (Lilla köz) 2 db lépcső felújítása, Lajos király krt. 17-23. előtti járda 
felújítása, Lajos király krt. 23-2. közötti úttest felújítása, Frangepán u. és Páskom 
u. közötti lépcső és betonburkolatú járda felújítása, Köztemető melletti járda 
felújítása, Makk M. óvodánál járdasüllyedés javítása, Mikszáth K. u. úttest 
felújítása, Pentelei M. J. úttest felújítás folytatása, Martinovics I. u. 24. előtti 
vízelvezetés megoldása) bruttó 78.387.971,-Ft összegért a DVG Zrt.-vel 
elkészítteti.  

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

u. 3. számtól beton burkolatú út térkövezés fedezetét egyrészt Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a „Városüzemeltetési feladatok” alcím 
alatt szereplő 11. „Görbe u. 3. számtól térkövezés folytatása” sorában megjelölt 
8.000.000,-Ft előirányzat, másrészt a rendelet 7.b. mellékletében a 
„Városfejlesztés- és rendezés” alcím alatt szereplő 10. „Margaréta Óvodánál (Lilla 
köz) 2 lépcső felújítása” sorából átcsoportosításra kerülő 3.432.522,-Ft biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott Liget 

köz 1-4. beton burkolatú út térkövezés fedezetét a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.b. mellékletében a „Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő 
17. „Liget köz 1-4. beton burkolatú út térkövezése” sorában jóváhagyott 
előirányzat során biztosít. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 

Margaréta Óvodánál (Lilla köz) 2 db lépcső felújítás fedezetét a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a „Városfejlesztés- és rendezés” alcím 
alatt szereplő 10. „Margaréta Óvodánál (Lilla köz) 2 lépcső felújítása” sorában 
jóváhagyott előirányzat során biztosít. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott Lajos 

király krt. 17-23. előtti járda felújítás fedezetét egyrészt Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
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szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.b. mellékletében a „Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő 
15. „Lajos király krt. 17-23. előtti járda felújítása” sorában megjelölt 3.000.000,-Ft 
előirányzat, másrészt a rendelet 7.b. mellékletében a „Városüzemeltetési 
feladatok” alcím alatt szereplő 18. „Makk M. Óvodánál járdasüllyedés javítása” 
sorából átcsoportosításra kerülő 41.077,-Ft biztosítja. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott Lajos 

király krt. 23-2. közötti úttest felújítás fedezetét egyrészt Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.b. mellékletében a „Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő 
16. „Lajos király krt. 23-2. közötti úttest felújítása” sorában megjelölt 3.000.000,-Ft 
előirányzat, másrészt a rendelet 7.b. mellékletében a „Városüzemeltetési 
feladatok” alcím alatt szereplő 18. „Makk M. Óvodánál járdasüllyedés javítása” 
sorából átcsoportosításra kerülő 54.596,-Ft biztosítja. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 

Frangepán u. és Páskom u. közötti lépcső és betonburkolatú járda felújítás 
fedezetét a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a 
„Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő 10. „Frangepán u. és Páskom 
u. közötti lépcső és betonburkolatú járda felújítása” sorában jóváhagyott 
előirányzat során biztosít. 

 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 

Köztemető melletti járda felújítás fedezetét a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. 
mellékletében a „Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő 14. „Köztemető 
melletti járda felújítása” sorában jóváhagyott előirányzat során biztosít. 

 
9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott Makk 

M. óvodánál járdasüllyedés javítás fedezetét a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. 
mellékletében a „Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő 18. „Makk M. 
óvodánál járdasüllyedés javítása” sorában jóváhagyott előirányzat során biztosít. 

 
10. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 

Mikszáth K. u. úttest felújítás fedezetét egyrészt Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. 
mellékletében a „Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő 19. „Mikszáth 
K. u. úttest felújítása” sorában megjelölt 10.000.000,-Ft előirányzat, másrészt a 
rendelet 7.b. mellékletében a „Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő 
10. „Frangepán u. és Páskom u. közötti lépcső és betonburkolatú járda felújítása” 
sorából átcsoportosításra kerülő 1.274.844,-Ft biztosítja. 
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11. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 
Pentelei M. J. úttest felújítás folytatása fedezetét egyrészt Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.b. mellékletében a „Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő 
21. „Pentelei M. J. úttest felújítás folytatása” sorában megjelölt 15.000.000,-Ft 
előirányzat, másrészt a rendelet 7.b. mellékletében a „Városüzemeltetési 
feladatok” alcím alatt szereplő 17. „Liget köz 1-4. beton burkolatú út térkövezése” 
sorából átcsoportosításra kerülő 1.677.033,-Ft biztosítja. 

 
12. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 

Martinovics I. u. 24. előtti vízelvezetés megoldás fedezetét a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a „Városüzemeltetési feladatok” 
alcím alatt szereplő 23. „Martinovics u. 24. előtt víznyelő beépítése” sorában 
jóváhagyott előirányzat során biztosít. 

 
13. 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 beruházási osztály vezetője 
     Határidő: 2016. április 29. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés soron következő 
módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

    a jegyző 
                    - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
           - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
    a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
     Határidő:  - a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
              - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2016. május 05. 



32 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, 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 
202/2016. (IV.21.) határozata 

a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására 
vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a térségi vízgazdálkodási feladatok 

egységes és biztonságos ellátása érdekében – a határozat mellékletét képező – 
megállapodást, és üzemeltetési szerződést köt a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási 
Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal 2016. évre 3.340.000.-Ft hozzájárulás 
biztosításával.  

 
2.  Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú 

Város  Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló 3/2016. (II.19.) rendelet 5. melléklet/ 3. Vízgazdálkodás és 
vízkárelhárítás/3. dologi kiadások előirányzat  során fedezet biztosít. 

 
3.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a  Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi 
Társulattal 2016. évre a  megállapodást és az üzemeltetési szerződést 
aláírja. 

 
Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 
               a polgármester 
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
              a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
              a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  2016. április 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Hingyi László képviselő módosító indítványát 
– mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, 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) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
203/2016. (IV.21.) határozata 

Hingyi László képviselő módosító indítványáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatta Hingyi László képviselő 
módosító indítványát, melyben javasolta, hogy „A Dunaújváros, Liszt F. kert 4-11 
Társasház külső homlokzatfelújításának támogatásáról” című határozati javaslat „A” 
változatának 1. pontja egészüljön ki azzal, hogy a társasház közös képviselője vegye 
fel a kapcsolatot a DVG Zrt.-vel a kivitelezéssel kapcsolatban. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 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 
204/2016. (IV.21.) határozata 

a Dunaújváros, Liszt F. kert 4-11 Társasház külső homlokzatfelújításának 
támogatásáról 

 
1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, Liszt F. kert 

4-11 Társasház (székhely: 2400 Dunaújváros, Október 23. tér 8. 5/4., 
képviseli: Furják Zoltán közös képviselő) részére bruttó 3.100.000,-Ft 
egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt a Dunaújváros, Liszt F. 
kert 4-11 Társasház tulajdonában lévő társasházi lakóépület 
műkődíszítéseinek rekonstrukciójához azzal, hogy a társasház vegye fel a 
kapcsolatot a DVG Zrt.-vel a kivitelezéssel kapcsolatban. 

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

meghatározott támogatást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 5.b 
mellékletének az „általános tartalék” sor” terhére biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Dunaújváros, Liszt F. kert 4-11 Társasházzal az 1. 
pontban jóváhagyott céltámogatási szerződést írja alá az Ügyrendi, 
Igazgatási és Jogi Bizottság véleményének kikérését követően, valamint 
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 főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
       a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
Határidő:  - a szerződés aláírására: 
         2016. május 31. 
              -   a határozat közléséért: 
         2016. április 29. 

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

1. pontban foglalt döntést a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati 
rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 
                  a jegyző 
       - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
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            a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
Határidő:    a 2016. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, 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  
205/2016. (IV.21.) határozata 

a Dunaújváros, Jókai u. 19. sz. alatti ingatlan területén játszótéri és felnőtt 
sportolásra alkalmas eszközök telepítéséről 

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

Jókai u. 19. sz. alatti ingatlan területén játszótéri és felnőtt sportolásra alkalmas 
eszközök telepítését bruttó 2.500.000,-Ft keretösszegen belül a DVG Zrt.-vel 
elkészítteti.  

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016. (II.19.)  rendelete 7.a. 
mellékletének Városfejlesztés és -rendezés előirányzat során az 5. b. 
mellékletének Általános tartalék előirányzat soráról történő átcsoportosítás útján 
fedezetet biztosít. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy   
az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási keretszerződést írja alá.
  

 
Felelős:   -  a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 

 -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  

     Határidő:    a szerződés aláírására: 2016. május 10. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.  

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2016. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe.  
  
Felelős:   -  a költségvetés módosításáért: 
               a jegyző 

 -  a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

     Határidő:    a 2016. évi költségvetés módosításának időpontja 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros, 

Jókai u. 19. sz. alatti ingatlan területén játszótéri eszközök telepítéséről szóló 
406/2012. (IX.20.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
Felelős:   -  a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
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 -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  

     Határidő:    2016. május 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, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

206/2016. (IV.21.) határozata 
a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi szolgáltatójával, az 
ASKLEPIOS-1 Egészségügyi Bt-vel fennálló feladatellátási szerződés 

megszüntetéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az ASKLEPIOS-1 
Egészségügyi Betéti Társaság (képviseli: Dr. Szabó Ignác) között 2012. május 29-
én létrejött feladat-ellátási szerződést dr. Szabó Ignác 2016. augusztus 31. 
napjával felmondta.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a dunaújvárosi 16. 

számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását – megfelelő, a körzetet betölteni kívánó 
jelentkező hiányában – 2016. szeptember 1. napjától helyettesítéssel oldja meg, 
egyben felkéri a polgármestert, hogy a 16. számú felnőtt háziorvosi körzetet 2016. 
szeptember 1. napjától helyettesítő egészségügyi szolgáltatóval megkötendő 
szerződést a Közgyűlés 2016. június 16-i ülésére terjessze elő. 

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  2016. június 16. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 

ASKLEPIOS-1 Egészségügyi Bt-t a határozat megküldésével tájékoztassa a 
testület döntéséről. 

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  2016. április 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, 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 
207/2016. (IV.21.) határozata  

a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja a 
Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány működési és 
céltámogatási kérelmét. 

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

foglaltak alapján a 2016. évtől kezdődően éves szinten 400.000 Ft, azaz 
négyszázezer forint működési támogatást biztosít Dunaújváros és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítvány részére, melyet a 2016. évben a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásának 
szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) rendelet 5/B melléklet Általános tartalék című 
előirányzat sor terhére biztosít. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 

meghatározott céltámogatás vonatkozásában a „Közbiztonsági hónap 2016” 
rendezvénysorozat megrendezéséhez 1.000.000 forintot biztosít a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásának 
szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) rendelet 5/C melléklet 8.3.1 „Közbiztonsági 
hónap” programsorozat című előirányzat sorról, valamint 600.000 forintot biztosít 
hivatkozott rendelet 5/B melléklet Általános tartalék című előirányzat sor terhére. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, 

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 
következő módosításakor vegye figyelembe a 3. pontban foglaltakat.  

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

    a jegyző 
  - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 

  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert, hogy jelen határozat mellékletét képező Támogatási szerződéseket 
írja alá, és a kötelezettségvállalásokat a nyilvántartásban rögzítse. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásért:  
   a polgármester 
 - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéért: 
   a polgármester 

- a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételében való 
  közreműködésért: 
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   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2016. április 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 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 

208/2016. (IV.21.) 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, fesztiválszereplésekre és fellépésekre 4.000.000 Ft támogatást 
nyújt. A támogatást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. 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, a határozat mellékletét képező támogatási 
szerződést írja alá, egyben 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:    a szerződés aláírásához szükséges feltételek teljesítését követő 8 
                   munkanap 
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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, 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 
209/2016. (IV.21.) határozata 

a Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány támogatás iránti kérelme 
elbírálásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dózsás Tanulókért 
és Tanáraikért Alapítvány részére 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint összegű, 
vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
  
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2016. április 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, 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 
210/2016. (IV.21.) határozata 

a Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány támogatás iránti kérelme 
elbírálásáról 

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

István Iskolafejlesztési Alapítványt 150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint 
összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesíti az iskolai tanulmányi, 
kulturális, közösségi- és sportrendezvények lebonyolításához. 

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

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete 5. a melléklete „Oktatási feladatok 
támogatási tartaléka” sora alapján 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 az alapítványokkal 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  
                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére:  2016. május 2. 
  - a szerződés aláírására: 2016. május 17. 

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

pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) 
önkormányzati rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 
      a jegyző 
   - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  2016. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, 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 
211/2016. (IV.21.) határozata 

a Kőrösi Diákalapítvány támogatás iránti kérelme elbírálásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Kőrösi 
Diákalapítványt 150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint összegű, vissza nem 
térítendő támogatásban részesíti az iskolai tanulmányi, kulturális, közösségi- és 
sportrendezvények lebonyolításához. 

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

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete 5. a melléklete „Oktatási feladatok 
támogatási tartaléka” sora alapján 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 az alapítványokkal 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  
                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére:  2016. május 2. 
  - a szerződés aláírására: 2016. május 17. 

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

pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) 
önkormányzati rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
     a jegyző 
  - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:    2016. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, 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 
212/2016. (IV.21.) határozata 

a Petőfis Tanítványainkért Alapítvány támogatás iránti kérelme elbírálásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Petőfis 
Tanítványainkért Alapítványt 230.200,- Ft, azaz kétszázharmincezer-kétszáz forint 
összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Római városrészi családi 
sportnap lebonyolításához. 

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

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete 5. a melléklete „Oktatási feladatok 
támogatási tartaléka” sora alapján 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 az alapítványokkal 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  
                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére:  2016. május 2. 
  - a szerződés aláírására: 2016. május 17. 

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

pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) 
önkormányzati rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
     a jegyző 
  - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:    2016. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla, 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) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
213/2016. (IV.21.) határozata 

a Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért Alapítvány támogatás iránti kérelme 
elbírálásáról 

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

Gárdonyis Tanulókért Alapítványt 125.000,- Ft, azaz százhuszonötezer forint 
összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesíti az iskolai tanulmányi, 
kulturális, közösségi- és sportrendezvények lebonyolításához. 

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

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete 5. a melléklete „Oktatási feladatok 
támogatási tartaléka” sora alapján 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 az alapítványokkal 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  
                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére:  2016. május 2. 
  - a szerződés aláírására: 2016. május 17. 

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

pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) 
önkormányzati rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 
     a jegyző 
  - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:    2016. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, 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 
214/2016. (IV.21.) határozata 

a Vasváris Gyermekekért Alapítvány támogatás iránti kérelme elbírálásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Vasváris 
Gyermekekért Alapítvány részére 45.000,- Ft, azaz negyvenötezer forint összegű, 
vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
  
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2016. április 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 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 
215/2016. (IV.21.) határozata 

a Peter Cerny Alapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Peter Cerny Alapítvány a Beteg 
Koraszülöttek Gyógyításáért (székhely 1083 Budapest, Bókay János u. 53.; 
képviselő Keresztes György) részére működési költségeihez 200.000,- Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást nyújt.    

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alapítvány támogatására a 2016. 

évi költségvetési rendelet 5.b mellékletének Működési céltartalék cím „Pénzeszköz 
átadások tartaléka” sorát határozza meg. 

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

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

 
    Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
          a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője  
                      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
   Határidő: - a határozat közlésére: 2016. április 29.  
                    - a szerződés aláírására: a Miniszterelnökség által működtetett  
                      Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként 
                      kiadott nyilatkozatát követő 30 nap 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
    Felelős:  -  a költségvetés módosításáért: 
    a jegyző 
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 -  a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
  Határidő:    a 2016. 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 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 
1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
216/2016. (IV.21.) határozata 

a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő „XXVII. 
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor” támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kisebbségekért – Pro Minoritate 

Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa u. 6.) részére a "XXVII. Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktábor" költségeihez a 2016. évben egyszeri 400.000 Ft, 
azaz négyszázezer forint támogatást nyújt.  

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II. 19.) 
önkormányzati rendelete 5/A mellékletének 9.20 „Pro Minoritate Alapítvány – 
Bálványos” nevű előirányzat soráról biztosít fedezetet.  

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

Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvánnyal kötendő, a határozat mellékletét 
képező támogatási szerződést írja alá, a kötelezettségvállalást a nyilvántartásba 
rögzítse, és a határozatot az Alapítvány elnöke részére küldje meg. 

 
    Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgató 
   Határidő:   2016. május 31. 
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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, 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 
217/2016. (IV.21.) határozata 

 a Petőfi Művészeti Liget támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Bartók 
Kamaraszínház és Művészetek Háza támogatási előirányzatát 5.000.000 Ft-tal 
megemeli a Petőfi Művészeti Liget programsorozat megrendezése érdekében, 
amelyre Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 3/2015. (II.19.) rendelet 5. b 
melléklete „Intézményi tartalék” előirányzat nyújt fedezetet. Az intézmény ezt az 
összeget elkülönítetten köteles kezelni, és felhasználásáról 2016. december 30-áig 
köteles szakmai beszámolót és pénzügyi összesítést küldeni a polgármesternek, 
ami az önkormányzat SZMSZ-ében a támogatások elszámolására vonatkozó 
eljárásrend szerint kerül elfogadásra. 

            
Felelős: - a határozat közléséért:  

                    a polgármester 
                  - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                    a jogi és szervezési igazgató 
                  - a határozat végrehajtásáért:  
                    a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
    Határidő: - a határozat közlésére 2016. május 2. 
                    - a határozat végrehajtására: 2016. december 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban  

elhatározottakat a 2016. évi költségvetési rendelet következő módosítása során 
vegye figyelembe.  

       
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

           a jegyző 
                  - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
           a  költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
    Határidő: a 2016. évi költségvetés módosításának időpontja 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Bartók Kamaraszínház és 

Művészetek Háza jelenlegi és leendő igazgatóját, hogy egyeztessék a Petőfi 
Művészeti Liget programját és költségvetését, és az egyeztetés eredményéről 
tájékoztassák a polgármestert. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                     a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza jelenlegi és leendő 
                     igazgatója 



52 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 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 
218/2016. (IV.21.) határozata  

a „2016/2017-es Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program”-ban újrapályázásról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy a „2016/2017-es Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program”-ban 
műfüves-multifunkciós pálya létrehozása érdekében ismételten benyújtja 
pályázatát a Dunaújvárosi Óvoda – Kincskereső Tagóvodája vonatkozásában. 

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

meghatározottak alapján vállalja, hogy a projektet kezelő OVI-FOCI Közhasznú 
Alapítvány részére az újra benyújtott és nyertesnek minősített pályázata esetén 
2.850.000 forint önrészt biztosít, egyúttal vállalja, hogy a sikeres pályázatról szóló 
hivatalos értesítést követően a 2017. évi költségvetés terhére, 30 napon belül 
támogatási szerződést köt az Alapítvánnyal. 

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

döntésről szóló határozatot küldje meg az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány 
részére. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért: 

        a polgármester 
   - a határozat közlésében való közreműködésért: 

     a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: - határozat közlésére:  
     2016. április 29. 
   - a pályázati önrész biztosításra: 
     a 2017. évi költségvetés tervezés időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 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 
219/2016. (IV.21.) határozata 

a Dunaújvárosi Egyetem Hallgatói Önkormányzata DUDIK Fesztivál támogatása 
érdekében benyújtott kérelmének elbírálásáról 

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

Egyetem Hallgatói Önkormányzata kérelme alapján Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
3/2015. (II.19.) rendelet 5. b melléklete „Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok” 
alcím alatt szereplő „DUDIK Fesztivál támogatása” c. előirányzatot 1.000.000 Ft-tal 
megnöveli amelyre fedezetet az „Általános tartalék” terhére biztosít.  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Egyetem részére 
5.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2016. évi DUDIK 
Fesztiválra, amelyre Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 3/2015. (II.19.) rendelet 5. b 
melléklete „Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok” alcím alatt szereplő „DUDIK 
Fesztivál támogatása” előirányzat nyújt fedezetet. 

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

az 1. pont figyelembevételével elkészített, a határozat mellékletét képező 
támogatási szerződést kösse meg a Dunaújvárosi Egyetemmel. A Közgyűlés 
utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester  
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
              a jogi és szervezési igazgató        
Határidő:    a szerződés aláírásához szükséges feltételek teljesítését követő 8 
                   munkanap 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetési rendelet következő 
módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős:     - a költségvetés módosításáért: 
      a jegyző 
             - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:     a 2016. évi költségvetési rendelet legközelebbi 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, 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 

220/2016. (IV.21.) határozata  
„Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata részére a Dunaújvárosi Városi Televízió archívumának (1985-
2004) digitalizálásával kapcsolatos tevékenységek ellátása” -ra vonatkozó 

ajánlatok bekéréséről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Vállalkozási 
szerződés keretében Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a 
Dunaújvárosi Városi Televízió archívumának (1985-2004) digitalizálásával 
kapcsolatos tevékenységek ellátására 
 
a)  a B&S Média Tanácsadó Kft.-t 
  1117 Budapest, Hauszmann A. u. 4/D. 205. 
  e-mail: info@bsmedia.hu 
 
b) a Kulturális LABOR Szociális Szövetkezetet 
  7621 Pécs, Király u. 54. 
  e-mail: info@provitalzrt.hu 
 
c) Dr. Doboviczki Attilát 
  7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 15/a 
  e-mail: doboviczki@commonline.hu 
 
d) Korrektúra Kft. 
  1134 Budapest, Róbert K. krt. 82-84. 
  sarosi.mona@sensationevent.hu 
 
kéri fel árajánlat megtételére a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi 
felhívásban foglalt tartalommal. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2016. április 29.  
        - az ajánlatkérés megküldésére: 2016. április 29. 
            - az ajánlat benyújtására: 2016. május 31. 12:00 óra 

mailto:titkarsag@eszker.eu
mailto:info@provitalzrt.hu
mailto:doboviczki@commonline.hu
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, 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 
221/2016. (IV.21.) határozata 

a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum alapító okirata módosításának 
véleményezéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi 

a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum alapító okiratának 2016. évi 
módosításáról szóló tervezetet. A tervezettel kapcsolatosan észrevételt nem 
tesz.  

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

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója 
részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                       a polgármester 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  
 Határidő:    -  a határozat közlésére: 2016. április 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserni Béla, 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) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
222/2016. (IV.21.) határozata 

a Dunaújvárosi Óvodában a 2016/2017-es nevelési évben indítandó csoportok 
számának meghatározásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016/2017-es nevelési évben a 
Dunaújvárosi Óvoda 14 tagintézményében 58 csoport működését finanszírozza, 
egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy  

• a Szivárvány Tagóvodában 1 csoport szüneteljen és tornaszobaként 
funkcionáljon, 

• az Aprók Háza Tagóvodában 1 csoport szüneteljen, 
• a Katica Tagóvodában plusz egy csoport induljon, így 2 csoportos óvodaként 

működjön, 
• a Százszorszép Tagóvodában a korábban szüneteltetett csoport újrainduljon, 

így a jövőben 4 csoportos óvodaként működjön, 
• a Mesevár Tagóvodában lévő 1 csoport az Aranyalma Tagóvodában 

működjön tovább, az Aranyalma Tagóvoda csoportszámának változatlanul 
maradása mellett, 

• a Mesevár Tagóvoda másik csoportja megszűnjön. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Óvoda 

intézményvezetőjét, 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. 

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 
                a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
Határidő: - a határozat végrehajtására: 2016. augusztus 31. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Óvoda intézményben 

az engedélyezett álláshelyek számát 2016. évben 4 fő óvodapedagógus és 1 fő 
dajka álláshellyel csökkenti az alábbiak szerint: 
• 1 fő óvodapedagógus álláshelyet megszüntet 2016. augusztus 16. napjától, 
• 1 fő óvodapedagógus álláshelyet megszüntet 2016. október 1. napjától, 
• 1 fő óvodapedagógus álláshelyet megszüntet 2016. november 1. napjától, 
• 1 fő óvodapedagógus álláshelyet megszüntet 2016. december 1. napjától, 
• 1 fő dajka álláshelyet megszüntet 2016. november 1. napjától, 

     ennek alapján a 2016/2017-es nevelési évre  
  az óvodapedagógus munkakört:             123,5 fő, 
  a dajka munkakört:         60 fő, 
  a pedagógiai munkát segítő munkakört:       16,5 fő, 
  a technikai dolgozó munkakört:            29,50 fő 
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  Mindösszesen:             229,5 fő 
    létszámban állapítja meg. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. pontban meghatározott 

létszámcsökkentésből adódóan a Dunaújvárosi Óvoda intézmény 2016. évi 
költségvetési előirányzatát 2.943.233.- Ft összeggel (személyi juttatás + 
munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó), a 2017. évi költségvetési 
előirányzatát 21.596.893.- Ft összeggel (személyi juttatás + munkáltatót terhelő 
szociális hozzájárulási adó) csökkenti.  

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

pontban foglalt intézkedést a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosítása során, valamint a 2017. évi költségvetési rendelet tervezése során 
vegye figyelembe. 

 
Felelős: -  a költségvetés módosításáért: 
     a jegyző 
       -  a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2016. évi költségvetési rendelet módosításának és a 2017. évi 
                 költségvetési rendelet tervezésének időpontja 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Dunaújvárosi 

Óvoda 14 tagintézménye közül a Dunaújvárosi Óvoda Mesevár Tagóvodáját 2016. 
július 15. napjától ideiglenesen megszünteti.  

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 6.) pontban foglaltakra tekintettel 

felkéri a polgármestert, hogy a Dunaújvárosi Óvoda alapító okiratának 
módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a közgyűlés elé. 

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
       -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  2016. május 19. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője részére. 
 

Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 

         - a határozat közlésében való közreműködésért: 
           a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: 2016. április 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 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 
223/2016. (IV.21.) határozata 

a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány részére, óvoda működtetéséhez 
szükséges ingatlan biztosításáról 

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

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (17) bekezdése alapján – 
jogszabályban előírt állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezet – a 
Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (2400 Dunaújváros, Csokonai tér 4. 
fsz. 3.) részére versenyeztetés mellőzésével, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező dunaújvárosi, 231/1 helyrajzi 
számú, természetben a Garibaldi u. 1. szám alatt található, kivett óvoda 
megnevezésű 2929 m2 nagyságú ingatlant 2016. július 15. napjától 2021. július 
15. napjáig tartó, 5 év határozott időre a 2.) pontban meghatározott bérleti díjért 
bérbe adja a határozat mellékletét képező bérleti szerződés szerint azzal, hogy a 
bérlőt terheli a bérlet tárgyát képező épület és udvar fenntartásának költsége is. A 
Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány köteles az ingatlan óvodai jellegét 
megőrizni. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai 

Alapítvány részére az 1. pontban hivatkozott ingatlant évi 939.360.- Ft/év (78.280.- 
Ft/hó) bérleti díj ellenében adja bérbe. 

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

építmény bérleti díja a Közgyűlés 728/2015. (XII.17.) határozata alapján 
6.054.250.-Ft/év (504.521.- Ft/hó) lenne, a különbözet mértékére (5.114.890.- Ft/év) 
az önkormányzat támogatást nyújt az Alapítvány részére. A Közgyűlés 728/2015. 
(XII.17.) határozata alapján megállapított bérleti díjnál kisebb összegű bérleti díj 
megállapítása közvetett támogatásnak minősül és a támogatások kimutatását 
DMJV Önkormányzata zárszámadásához csatolni kell, valamint az illetékes szervei 
útján köteles közzétenni a szerződés törvény által meghatározott tartalmával 
egyetemben. 

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

határozat 1. számú mellékletét képező bérleti szerződést aláírja, egyúttal felkéri a 
polgármestert jelen határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2016. április 29. 
                a szerződés aláírására: 2016. május 13. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 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 
224/2016. (IV. 21.) határozata 

az MMK Nonprofit Kft. 2016. évi támogatási előirányzata megemeléséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 3/2015. 
(II.19.) rendelet 5. a. melléklet 9.1. pontjában szereplő „MMK Nonprofit Kft.” 
előirányzat összegét 7.500 E Ft-tal megemeli, amelyre a költségvetésről szóló 
rendelet 5. b. melléklet „Intézményi tartalék” előirányzat nyújt fedezetet. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetési rendelet következő 
módosítása során vegye figyelembe. 

 
 Felelős:    - a költségvetés módosításáért: 
           a jegyző 
         - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:    a 2016. évi költségvetési rendelet legközelebbi 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, 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 
225/2016. (IV.21.) határozata 

 a 2016. évi riói Olimpiára kvalifikációt szerzett vízilabdázók támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 26/2015.(XI.20.) önkormányzati 
rendelete az olimpiai részvételi jogot szerzett dunaújvárosi sportolók 
támogatásáról értelmében 2016. január 01. - 2016. szeptember 30. között 
150.000,- Ft + járulékai/hó/fő támogatásban részesíti Garda Krisztina és Kasó 
Orsolya sportolót, akik csapatsportágban kvalifikációt szereztek a 2016. évi riói 
Olimpián való részvételre. 

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

Önkormányzata 2016. évi költségvetése 5. mellékletének 13. sport célok és 
feladatok „személyi juttatások és járulékok” elnevezésű előirányzat során 
5.000.000,- Ft többlet fedezetet biztosít az 5.a. melléklet 13. „Sport célok és 
feladatok” „Sportfeladatokra felosztható keret” soráról történő átcsoportosítás 
útján. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2016. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
             a jegyző 
          - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján a kvalifikáció bemutatása után 
kösse meg a támogatási szerződést, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
állásfoglalását követően. 

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

                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   a határozat közlésére: a kvalifikáció bemutatását követő 8 napon belül 
               a határozat végrehajtására: 2016. május 20. 



61 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Cserni Béla, 
Iván László), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Hingyi László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
226/2015. (IV.21.) határozata 

Hingyi László képviselő személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 
kizárásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentésére figyelemmel a nyílt ülés 30. napirend „Javaslat 
a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség sportpályázatának elbírálására” című 
határozati javaslatára történő szavazásból Hingyi László képviselőt kizárta. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
227/2016. (IV.21.) határozata 

 a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség sportpályázatának elbírálásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 973/2015. (XII.11.) PM határozata 
alapján kiírt Sportpályázatra a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által benyújtott 
kérelméről az alábbi döntést hozza: 

 
PÁLYÁZÓ NEVE TÁMOGATÁS FT 

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 12.000.000,- Ft 
 

A pályázati támogatást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetésének 5.c. melléklet 12. „sport célok és feladatok” „Sportfeladatokra 
felosztható keret” előirányzat terhére biztosítja. 

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

pontban meghatározott döntésről értesítse a pályázót, továbbá kösse meg a 
támogatási szerződést, és gondoskodjon a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről. 

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

                      a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
             a határozat végrehajtására: 2016. május 20. 

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

foglalt döntést az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete módosításakor az 5.c. 
melléklet 12 „sport célok és feladatok” „Sportfeladatokra felosztható keret” 
előirányzat terhére vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
               - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 
fő (Gombos István), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Gombos István alpolgármester jelezte, hogy a szavazás 
eredményéhez még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás 
eredményeként: 13 igen szavazat, nem szavazott 1 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

228/2016. (IV.21.) határozata 
a Sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 973/2015. (XII.11.) PM 

határozata alapján kiírt Sportpályázatra benyújtott alapítványi kérelmekről az 
alábbi döntést hozza: 

 
PÁLYÁZÓ NEVE TÁMOGATÁS FT 

Dunaújváros Tornasportjáért Alapítvány 3.210.000,- Ft 
Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány 3.000.000,- Ft 
Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért 
Alapítvány 

0,- Ft 

Jószolgálati Otthon Közalapítvány 1.000.000,- Ft 
 

A pályázati támogatásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. 
évi költségvetésének 5.c. melléklet 12. „sport célok és feladatok” „Sportfeladatokra 
felosztható keret” soron lévő előirányzat terhére biztosítja. 

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

pontban meghatározott döntésről értesítse a pályázókat, továbbá kösse meg a 
nyertes pályázókkal a támogatási szerződéseket, és gondoskodjon a 
kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester       
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
             a határozat végrehajtására: 2016. május 20. 

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

foglalt döntést az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete módosításakor az 5.c. 
melléklet 12 „sport célok és feladatok” „Sportfeladatokra felosztható keret” 
előirányzat terhére vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 
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Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
               - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 7 fő (Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), 
ellene szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Iván László, Sztankovics 
László), tartózkodott 3 fő (Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László) – nem fogadta 
el és a következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Lőrinczi Konrád jelezte, hogy a szavazás eredményéhez plusz egy 
nem szavazat adódik, valamint Izsák Máté a nyílt ülés végén jelezte, hogy a 
szavazás eredményéhez plusz egy tartózkodik szavazat adódik, így kialakult a 
szavazás eredményeként: 5 igen szavazat, ellene szavazott 5 fő, tartózkodott 4 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
229/2016. (IV.21.) határozata 

a 91/2016. (II.18.) határozat hatályon kívül helyezésére és új támogatási 
szerződés jóváhagyására - DPASE kérelmére TAO vissza nem térítendő 

pályázati önrész biztosítása sportfejlesztésre  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „a 91/2016. (II.18.) határozat hatályon 
kívül helyezésére és új támogatási szerződés jóváhagyására – DPASE kérelmére 
TAO vissza nem térítendő pályázati önrész biztosítása sportfejlesztésre” című 
határozati javaslatot nem fogadta el. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 2 fő (Pintér Attila, Tóth Kálmán), ellene szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserna Gábor, Hingyi László, Sztankovics László), tartózkodott 6 fő (Cserni Béla, 
Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné), nem 
szavazott 2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt) – nem fogadta el és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
230/2016. (IV.21.) határozata 

a DPASE kérelmére TAO vissza nem térítendő pályázati önrész biztosítására 
– sportfejlesztési program, működési költségek 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „a DPASE kérelmére TAO vissza nem 
térítendő pályázati önrész biztosítására – sportfejlesztési program, működési 
költségek” című határozati javaslat „A” változatát nem fogadta el. 
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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, 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  

231/2016. (IV.21.) határozata  
a Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.   

2015. évi éves beszámolójának és 2016. évi szakmai és pénzügyi terve 
elfogadásával kapcsolatosan 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját 
345.110 e Ft mérleg főösszeggel és -90.262 eFt mérleg szerinti eredménnyel 
(veszteség) a határozat 1., 2., és 3. mellékletei szerint elfogadja azzal, hogy 2016. 
évre prémium feladatot nem tűz ki, a 2016. évi szakmai és pénzügyi terve a 
határozat 4. számú melléklete szerint elfogadja, azzal, hogy a bevételek és kiadások 
összege megegyezik, azok eredménye 0, egyben utasítja polgármestert a határozat 
közlésére.  
 
Felelős: - a határozat közléséért  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
232/2016. (IV.21.) határozata 

a Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.   
törzstőkéje pótlására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DF-DKA Nkft. Alapító Okirata 

módosítását rendeli el oly módon, hogy a pótbefizetés végrehajtható legyen, 
legmagasabb összegét évente kétszeri 100 millió forintban határozza meg, és 
felhatalmazza a polgármestert a DF-DKA Nkft. által előkészített alapító okirat 
módosítás aláírására az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének 
kikérése mellett. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                   követő 8 napon belül                     
                  - az Alapító okirat módosítására: a határozat közlését követő 8 napon 
                    belül 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 100 %-os tulajdonában álló 

Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-ben 
100.000 e Ft-os tőkepótlást kíván végrehajtani pótbefizetésként a 2016. évi 
költségvetés általános tartalék előirányzat terhére, egyúttal utasítja a jegyzőt, hogy 
jelen kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés következő módosításakor 
vegye figyelembe, továbbá utasítja a polgármestert, hogy az Alapító okirat aláírását 
követően a kifizetésről intézkedjen 30 napon belül. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester 

         - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
           a vagyonkezelési osztály vezetője 

              - a költségvetés módosításáért: 
          a jegyző 
        - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
          a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                a pénzügyi bizottság elnöke 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 2 fő (Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila), ellene szavazott 1 fő (Cserna Gábor), tartózkodott 7 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Sztankovics László), 
nem szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – 
nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Nagy Zoltánné jelezte, hogy a szavazás eredményéhez még plusz 
egy nem szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 1 igen szavazat, 
ellene szavazott 2 fő, tartózkodott 7 fő, nem szavazott 4 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

233/2016. (IV.21.) határozata 
a DPASE kérelmére TAO vissza nem térítendő pályázati önrész biztosítására 

– sportfejlesztési program, működési költségek 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „a DPASE kérelmére TAO vissza nem 
térítendő pályázati önrész biztosítására – sportfejlesztési program, működési 
költségek” című határozati javaslat „B” változatát nem fogadta el. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
234/2016. (IV.21.) határozata  

a Vasmű út 41. Kft. 2015. évi normál egyszerűsített beszámolójának 
elfogadásával kapcsolatosan 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2015. 

évi normál egyszerűsített beszámolóját 627.391 e Ft mérleg főösszeggel és -
34.387 e Ft (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel a határozat 1., 2. és 3. 
mellékletei szerint elfogadja, egyben utasítja polgármestert a határozat közlésére. 

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

javadalmazási szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott beszámolóval lezárt 
üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2016. évre prémiumfeladatot nem tűz 
ki. 

 
Felelős: - a határozat közléséért  
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                nyolc napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
235/2016. (IV.21.) határozata 

a Vasmű út 41. Irodaház Kft. pótbefitéssel kapcsolatos döntés meghozatalára 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 100 %-os tulajdonában álló Vasmű 

u. 41. Irodaház Kft.-ben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:183 
§-ban foglaltak szerint pótbefizetést kíván végrehajtani 27.188.000,- Ft összegben, 
mely összeget tartalékba helyezi és a szeptemberi közgyűlés napirendjei között 
dönt a végleges pótbefizetésről.  

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

önkormányzati költségvetés általános tartalék előirányzat sora terhére 27.188. e Ft 
céltartalékot különít el egyúttal utasítja a jegyzőt, hogy jelen kötelezettségvállalást a 
2016. évi költségvetés következő módosításakor vegye figyelembe, egyben utasítja 
a polgármestert, hogy a határozat mellékleteként csatolt, pótbefizetésre vonatkozó 
szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
              - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
           a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                a pénzügyi bizottság elnöke 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője      
Határidő: a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
236/2016. (IV.21.) határozata 

a Vasmű út 41. Irodaház Kft. könyvvizsgálójának jelöléséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgári törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény alapján a Vasmű út 41. Irodaház Kft. (székhelye: 2400 Dunaújváros, 
Vasmű út 41., Cg. 07 09 014057 ) új könyvvizsgálójának Viczkó Józsefet 
(születési idő: …................, anyja neve: Háder Anna, lakcíme: 2421 Nagyvenyim, 
Nefelejcs u. 8. , MKVK lajstromszáma: 000444) választja meg 2016. június 1. 
napjától 2017. május 31-ig szóló, határozott időtartamra. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

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

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
           a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő nyolc napon belül 
                - a társasági szerződés módosítása aláírására: a határozat közlésére: 
                  az előkészítő osztálynak való megküldését követő 30 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Viczkó József díjazásának összegét – mellette 
szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 fő (Gombos István, 
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
237/2016. (IV.21.) határozata 

a Vasmű út 41. Irodaház Kft. könyvvizsgálójának díjazásának összegéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgári törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény alapján a Vasmű út 41. Irodaház Kft. (székhelye: 2400 Dunaújváros, 
Vasmű út 41., Cg. 07 09 014057 ) új könyvvizsgálójának megválasztott Viczkó József 
díjazását 360.000,- Ft/év összegben állapítja meg. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
       a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                  nyolc napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
238/2016. (IV.21.) határozata  

a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2015. évi beszámolójának és 2016. évi 
eredménytervének elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 
2015. évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 118.038 eFt mérleg 
főösszeggel, 5.242 eFt mérleg szerinti eredménnyel a határozat 1., 2. és 3. számú 
mellékletei szerint és a 2016. évi eredménytervét a határozat 4. számú melléklete 
szerint elfogadja, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős:- a határozat közléséért: 
               a polgármester 
             - a határozat végrehajtásáért: 
               a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                nyolc napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt), nem 
szavazott 3 fő (Gombos István, Hingyi László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Hingyi László jelezte, hogy a szavazás eredményéhez még plusz 
egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 10 igen szavazat, 
nem szavazott 2 fő.) 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
239/2016. (IV.21.) határozata  

a DSZSZ Kft.  2015. évi  beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás kialakításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Szolgáltató Kft. 2015. évi beszámolóját nem fogadja el, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért:  
                a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 

Szolgáltató Kft. ügyezető igazgatóját, hogy a 2016. május 19-i közgyűlésre 
készítsen jelentést a gazdasági társaság működésével kapcsolatosan, egyben 
kinyilvánítja, hogy jelen pontban foglalt jelentés ismeretében kíván döntést hozni a 
saját tőke – jegyzett tőke helyreállításával kapcsolatosan. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
                a DSZSZ Kft. ügyvezető igazgatója 
Határidő: a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
240/2016. (IV.21.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 278/2014. (VI.19.) határozata 
hatályon kívül helyezésére és a DSZSZ Kft. DVCSH Kft.-vel szemben fennálló 

követelésének megvásárlására 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 278/2014. (VI.19.) határozatát hatályon 
kívül helyezi, egyúttal utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
 - a végrehajtásban való közreműködésért:  
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                  8 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 
fő (Pintér Tamás), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
241/2016. (IV.21.) határozata  

a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2015. évi helyi 
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó beszámolója megismeréséről, 

veszteségkiegyenlítés forrásának meghatározásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az Középnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által elkészített, az „A KNYKK Zrt, mint 
az ALBA VOLÁN Zrt. jogutód társaság beszámolója Dunaújváros Megyei Jogú 
Város 2015. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan” című 
dokumentumot megismerte a határozat mellékletében csatolt tartalom szerint, 
egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                nyolc napon belül 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendeletének 5. melléklete Helyi 
közösségi közlekedés előirányzat terhére 490 E Ft összegben biztosítja a 
Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Zrt. veszteségkiegyenlítését. 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés módosításakor vegye 
figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
              - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
           a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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                a pénzügyi bizottság elnöke 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője           
    Határidő: a 2016. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
242/2016. (IV.21.) határozata  

a sportlétesítmények bérleti díj támogatására elkülönített forrás 
felhasználására – az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt.-vel megkötött 

megállapodás módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 665/2015. (XI.19.) határozata alapján 
megkötött „Megállapodás ingatlanrészek sportcélú hasznosításáról” című 
szerződését módosítani kívánja a határozat mellékleteként csatolt szerződés szerint, 
egyben utasítja a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                 - a szerződés aláírására: 2016. május 20. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
243/2016. (IV.21.) határozata 

megállapodás megkötésére, Rácalmás Város Önkormányzatával járda 
kialakítására - Hankook – Dunaújváros északi terület iparterület 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozati javaslat 
mellékleteként csatolt, Rácalmás Város Önkormányzata elszámolását és utasítja a 
polgármestert, hogy Rácalmás Város Önkormányzata által kiállított 1/2016. sorszámú 
számla, 2.063.150,- Ft összeg átutalásához szükséges lépéseket tegye meg, 
átutalásáról gondoskodjon azzal, hogy jelen határozat alapján a számla kiállítható. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                nyolc napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
244/2016. (IV.21.) határozata  

 a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2016. évi 
költségvetésének elfogadásáról, működési hozzájárulás biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros 

Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2016. évi éves költségvetését a határozat 
melléklete szerint a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kulcs-Rácalmás–Dunaújváros 

Önkormányzata között létrejött Társulási megállapodás VI/1. pontja alapján a 
társulás működési feltételeihez a 2015. évre vonatkozóan 2.300.000.-Ft, azaz 
Kettőmillióháromszázezer forint, valamint a 2016. év vonatkozásában 1.077.000.- 
Ft, azaz Egymillióhetvenhétezer forint megfizetésével járul hozzá oly módon, hogy 
a 2015. évre vonatkozó hozzájárulás, illetve a 2016. évre járó összeg felének 
kifizetését, azaz mindösszesen 2.838.500.-Ft-ot, 2016. április 30-ig, az idei évre 
járó összeg másik felének utalását 538.500.- Ft-ot 2016. szeptember 16. napjáig 
teljesíti a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás OTP 
Nyrt. Dunaújvárosi Fiókjánál vezetett 11736037 – 15824578 számú 
bankszámlájára, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II. 19.) 
önkormányzati rendelete 5. a melléklet 14. Vagyongazdálkodási feladatok Kulcs-
Rácalmás-Dunaújváros Szennyvíz Társulás működési hozzájárulás, illetve a 
fennmaradó összeget 7. a melléklet 23. Pályázati és egyéb támogatással 
megvalósuló projektek kiadásai rovatban szereplő Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros 
Szennyvíztársulás sora terhére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől  számított 8 napon belül 

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

foglalt döntést az önkormányzat 2016. évi költségvetése módosításakor 
mindösszesen 3.377.000.- Ft értékben vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 



83 
 

Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                  a polgármester 
                - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
                - a költségvetés módosításáért: 
                  a jegyző 
                - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   a költségvetés következő módosítása 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 
 (Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
245/2016. (IV.21.) határozata  

a Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció Csatornázása és Csatorna Hálózat 
Fejlesztése projekthez kapcsolódó keretmegállapodás aláírására vonatkozó 

felhatalmazó nyilatkozat kiállításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat keretében úgy dönt, 
hogy a Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció Csatornázása és Csatorna Hálózat 
Fejlesztése projekt megvalósítása érdekében jelen határozat melléklete szerinti 
Felhatalmazó nyilatkozat, valamint a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 
tartalmát elfogadja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a Felhatalmazó nyilatkozat, 
valamint az NFP Nonprofit Kft. által megküldött Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a Felhatalmazó nyilatkozat aláírásától számított 5 
                   napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
246/2016. (IV.21.) határozata 

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi 
Kereskedelmi és Iparkamara közötti új bérleti szerződése megkötésére a 

Dunaújváros, Latinovits Z. u. 10. szám alatti ingatlan vonatkozásában 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy DMJV 

Önkormányzata bérleti szerződést köt a Dunaújvárosi Kereskedelmi és 
Iparkamarával a dunaújvárosi 52 helyrajzi számú, természetben Dunaújváros, 
Latinovits Z. u. 10. szám alatt található, kivett óvoda megnevezésű ingatlanon 
található felépítményből a DMJV Önkormányzat tulajdonát képező 457/1213-ad 
rész, azaz 196 m² vonatkozásában határozott időre 3 évre 2016.  január 1. napjától 
2018. december 31. napjáig DMJV Közgyűlése 728/2015. (XII.17.) határozata 
alapján 3.704.400-Ft/év, azaz 308.700,-Ft/hó bérleti díjért kamarai köztestületi 
tevékenység folytatása céljából a határozat mellékletét képező bérleti szerződésben 
foglaltak szerint. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 504/2012. (XII.10.) határozata 2. 

és 3. pontját hatályon kívül helyezi. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri polgármestert a határozat 

közlésére, valamint felhatalmazza a határozat mellékletét képező bérleti szerződés 
aláírására.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
           az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: -  a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                   követő 8 napon belül 
            - a szerződés aláírására: a határozat közlését követő követő 30 napon 
                  belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 2 fő (Gombos István, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
247/2016. (IV.21.)  határozata  

 a Dunaújváros, Derkovits u. 6. szám alatti ingatlan hasznosítására, Soós 
Zsuzsanna kérelme alapján 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Soós Zsuzsanna 

részére, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező dunaújvárosi 42/18/A/249 
hrsz.-ú, Derkovits Gy. u. 6. szám alatt található, iroda megnevezésű, 119 m2 
nagyságú helyiséget 2016. május 1. napjától 2019. április 30. napjáig tartó, 
határozott időre 187.425,-Ft/hó bérleti díjért bérbe adja a határozat mellékletét 
képező bérleti szerződésben foglaltak szerint azzal, hogy bérlőt terheli a bérlet 
tárgyát képező ingatlan fenntartásának költsége is. A bérlet tárgyát bérlő oktató -és 
galériateremként használhatja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Gazdasági Igazgatóság 

Gondnokságát az 1. pontban meghatározott ingatlan kiürítésére, hogy az kiürített 
állapotban kerüljön bérlő használatába. 

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

közlésére és felhatalmazza a bérleti szerződés megkötésére.  
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                    a polgármester       

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője     
                a gazdasági igazgatóság igazgatója     
Határidő: a 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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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Hingyi László képviselő módosító javaslatát – 
mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
248/2016. (IV.21.)  határozata  

Hingyi László képviselő módosító javaslatáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatta Hingyi László képviselő azon 
módosító indítványát, mely szerint a Pentelei Molnár János Szakképző Iskolával 
megkötendő bérleti szerződés módosítás egészüljön ki azzal, hogy az iskola 
tudomással bír az ingatlan rossz műszaki állapotáról, és ennek ismeretében veszi 
bérbe és birtokba az új ingatlanrészt a Dunaújváros, Magyar út 49. szám alatt 
található iskola földszintjén. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Tóth Kálmán képviselő módosító indítványát – 
mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, 
Iván László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Izsák 
Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

249/2016. (IV.21.)  határozata  
Tóth Kálmán képviselő módosító indítványáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth Kálmán képviselő azon módosító 
indítványát, mely szerint „a Pentelei Molnár János Szakképző Iskola és az 
önkormányzat között fennálló bérleti szerződés módosítására” vonatkozó határozati 
javaslat 1. pontja egészüljön ki egy új francia bekezdéssel, mely szerint az 
önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az iskola használja a Dunaújváros, Magyar út 
49. szám alatt található ingatlan földszintjét 2017. szeptember 30-ig, támogatta. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Tóth Kálmán) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
250/2016. (IV.21.) határozata  

a Pentelei Molnár János Szakképző Iskola és az önkormányzat között fennálló 
bérleti szerződés módosítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – a Pentelei Molnár János Szakképző 

Iskola kérelme alapján – támogatja az önkormányzat és az Iskola között, a 
dunaújvárosi 2163 helyrajzi szám alatt felvett, természetben Dunaújváros Magyar út 
49. szám alatt található iskola 608 m2 nagyságú ingatlanrésze használata tárgyban 
kötött bérleti szerződés alábbiak szerinti módosítását és kiegészítését: 

 
- A bérleti szerződés lejárati ideje 2018. augusztus 31. napjáról 2021. augusztus 31. 

napjára módosul. 
- Az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a tornaterem megjelölésű helyiséget az 

Iskola használhatja azzal, hogy köteles a terem használatról előzetesen egyeztetni 
a Pentelei Waldorf Iskolával. 

- Az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az iskola 2017. szeptember 30-ig 
Dunaújváros, Magyar út 49. szám alatt található iskola földszintjét használja, de a 
bérleti szerződés egészüljön ki azzal, hogy az iskola tudomással bír az 
ingatlanrész rossz műszaki állapotáról, és ennek ismeretében veszi bérbe és 
birtokba az új ingatlanrészt. 

- A bérlet tárgyát képező ingatlanrész nagysága 608 m2 nagyságról 974 m2 
nagyságra módosul, a bérleti díj 286.276,-Ft/hó. 

 
2. A regionális bérleti díjnál kisebb összegű bérleti díj megállapítása közvetett 

támogatásnak minősül és a támogatások kimutatását DMJV Önkormányzata 
zárszámadásában és illetékes szervei útján köteles közzétenni a szerződés törvény 
által meghatározott tartalmával egyetemben. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen 

határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására és felkéri a határozat 
közlésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                    a polgármester       
                 -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője       

Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                megküldést követő 8 napon belül 
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                 a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő  
                    30 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
251/2016. (IV.21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat között fennálló haszonkölcsön szerződés módosításáról  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, Dunaújváros, 

belterület 730/2/A/25 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Lajos 
király krt. 10. szám földszintjén található, kivett üzlethelyiség megnevezésű 75 m2 
nagyságú ingatlan vonatkozásában 2015. május 04-én létrejött haszonkölcsön 
szerződés 4. pontját úgy módosítja, hogy felek a szerződést 2015. május 01. 
napjától 2017. április 30. napjáig kötik. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező haszonkölcsön 
szerződés 1. számú módosításának aláírására, és a közzétételre az ingyenes 
használat miatt Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 
gazdálkodásának rendjéről szóló 5/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete 
rendelkezései szerint.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 
                - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlését követő 30 napon 
                  belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
252/2016. (IV.21.) határozata 

 a Dunanett Nkft. műhelyépülete helyreállításához szükséges forrás 
biztosítására: 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint tulajdonosa a Dunanett Nkft.-

nek, a gazdasági társaság tulajdonában álló, dunaújvárosi 776/1 hrsz.-ú, 
természetben Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2. szám alatt található 
műhelyépületének helyreállítását – statikai rendbe tételét, és a tető felülvilágító 
ablakainak cseréjét – végre kívánja hajtani  bruttó 63.500.000,- Ft keretösszegen 
belül a 2016. évi költségvetés általános tartalék előirányzata terhére azzal, hogy a 
felújítás elvégzését a DVG Zrt.-től rendeli meg, amennyiben nyilatkozik arról, hogy 
megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés, h) 
és i) pontjaiban rögzített feltételeknek. 

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

határozatban megfogalmazottak szerint a DVG Zrt. által előkészített vállalkozási 
keretszerződést a tételes költségvetést tartalmazóan, az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság véleményének kikérését követően írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   

     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 

                     a jogi, szervezési és ügyviteli osztály vezetője 
Határidő: a vállalkozási szerződés megkötésére: a szerződés megkötésére a 
                határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés tervezése 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 
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                   - a költségvetés módosításáért: 
               a jegyző 
             - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
            a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a pénzügyi bizottság elnöke 
                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                   - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 

 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
    Határidő:  a 2016. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, 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), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

253/2016. (IV.21.) határozata  
 a LIDL Magyarország Bt. tulajdonát képező 1526/2 és 1527/3 hrsz. alatti 

ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésének előkészítéséhez szükséges 
döntés meghozataláról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése annak érdekében, hogy az 1526/2 

hrsz. alatt felvett, természetben 2400 Dunaújváros, belterület, beépítetlen terület 
megnevezésű, 4049 m2 nagyságú és az 1527/3 hrsz. alatt felvett, természetben 
2400 Dunaújváros, belterület, beépítetlen terület megnevezésű, 5071 m2 
nagyságú ingatlanok az önkormányzat tulajdonába kerüljenek, tárgyalásokat 
kíván kezdeményezni az ingatlanok tulajdonosával, a LIDL Magyarország Bt.-
vel (1037 Budapest, Rádl árok 6.). 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanok megvásárlására, a határozat 
mellékletét képező értékbecslésben megállapított forgalmi értékkel egyezően, 
bruttó 77.500.000,-Ft összegben tegyen ajánlatot a tulajdonosnak azzal, hogy 
az ajánlati kötöttség a közléstől számított 60 napig áll fenn. 

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

az ajánlat elfogadása esetén az azzal egyező adásvételi szerződést az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően aláírja. 

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

megjelölt ingatlan megvásárlására 77.500.000,-Ft összegben forrást biztosít a 
2016. évi önkormányzati költségvetése általános tartalék előirányzat terhére. 

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

jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről 
és a pénzügyi teljesítésről az adásvételi szerződésben megjelölt időpontig, valamint 
felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
követő  
                  8 napon belül 

           - adásvételi szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését 
              
                      követő 30 napon belül 
        
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 4. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetési rendelet következő 
módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
         - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő:  a 2016. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő 
(Gombos István, Pintér Attila, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

254/2016. (IV.21.)  határozata  
 a Dunaújvárosi Élményfürdő önkormányzati tulajdonba kerülésének 

előkészítéséhez szükséges döntés meghozataláról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tárgyalásokat kíván kezdeményezni 
Magyarország Kormányával annak érdekében, hogy Dunaújváros Megyei Jogú 
Város csatlakozhasson a Modern Városok Programhoz, mely program keretén belül 
az önkormányzatnak lehetősége nyílhat arra, hogy a Recovery Ingatlanhasznosító 
és Szolgáltató Zrt. tulajdonát képező, 325/6 hrsz.-ú, természetben Dunaújváros, 
Építők útja 7/A szám alatt található, kivett élményfürdő, gyógyászat megjelölésű, 
volt “AQUANTIS” Wellness és Gyógyászati Központ önkormányzati tulajdonba 
kerüljön és az Élményfürdő üzemképes állapotba hozó felújítása állami forrásból 
megvalósulhasson. 

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

ajánlatot tegyen az Élményfürdő megvásárlására bruttó 700 millió forint összegben, 
ajánlati kötöttség kizárásával, azzal, hogy az ajánlat a kormánnyal kötött 
együttműködési megállapodás aláírását követő napon lép hatályba és az ingatlan 
tehermentes állapotára vonatkozik, egyúttal felkéri a polgármestert jelen határozat 
közlésére. 

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

üzemeltetési költségeinek meghatározásával és bevételi kalkulációjának 
elkészítésével a működés első 5 évére vonatkozóan, valamint az ingatlan 
állapotának felmérésével, az üzemképes állapotba hozó felújítás tervezett 
költségkalkulációjának elkészítésével, továbbá a DVCSH Kft.-vel fennálló peres 
eljárások iratainak önkormányzat részére történő rendelkezésre bocsátásával 
megbízza a DVG Zrt.-t. 

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

megvásárlásáról a Kormánnyal folytatott tárgyalások eredménye, az ajánlatra tett 
tulajdonosi visszajelzés, közlés és a 3. pontban meghatározott dokumentáció 
ismeretében dönt. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés utasítja a DVG Zrt. elnök-

vezérigazgatóját jelen határozat 3. pontjában meghatározott bevétel-és 
költségkalkuláció elkészítésére, a peres iratok előkészítésére és azok 
önkormányzat részére történő megküldésére. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                     a polgármester       
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a vagyonkezelési osztály vezetője                       
                 a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                  megküldést követő 8 napon belül 
                - az iratok beküldésére: 2016. június 17. 



98 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), 
nem szavazott 3 fő (Gombos István, Pintér Attila, Pintér Tamás) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 
 

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
255/2016. (IV.21.) határozata 

a Dunaferr SE, DVCSH Kft.-vel szemben fennálló tartozásának átvállalására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata nevében nyilatkozik, hogy az Önkormányzat átvállalja a Dunaferr 
SE-től a DVCSH Kft. felé fennálló 49.430.872,- Ft összegű tartozását 
34019/Ü30296/2016/2 számú fizetési meghagyásban foglaltak szerint, melyet az 
Ökormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartalék előirányzat terhére 
teljesít, egyben utasítja a polgármester a határozat közlésére és a határozat 
mellékleteként csatolt Tartozás Átvállalási szerződés aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                - a szerződés aláírására: 2016. május 15. 

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

rögzített kötelezettségvállalást az 5. pontban foglaltaknak megfelelően a 2016. évi 
költségvetési rendelet módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2016. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

256/2016. (IV.21.) határozata  
az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi üzemeltetési 

javaslatának megismerésére, tudomásul vételére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Zrt. által benyújtott - jelen 
határozatban részletezettek szerint -, az önkormányzati tulajdonban álló, 
természetben Siófok, Türr István u. 3. szám alatti üdülő üzemeltetési tervezetét 
megismerte, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére az 
alábbiak szerint: 

 
1. Árak: 
2016. évben a kedvezményes szállás díjról, 3.500,- Ft/fő/éj + IFA összegről a 
szoba ár 7.000,- Ft/szoba/éj + IFA lesz az optimális kihasználtság érdekében. 
Kedvezmény nélküli szállás díj összege 9.000,- Ft/szoba/éj + IFA. 
 
2. Kedvezményezettek köre 
A DVG Zrt. határozza meg mely szervezetek munkavállalói vehetik igénybe a 
kedvezményes szállásdíj fizetésének lehetőségét.  
 
3. Gyermek kedvezményes 
A kétágyas szobákban 1 gyermek elhelyezése megoldható pótággyal, azonban 
két gyermek elhelyezése csak külön szobában oldható meg, ezért az alábbiakra 
változnak a szállásdíjak a gyermekekre vonatkozóan: 
1 gyermek 10 éves korig pótággyal kedvezményes áron: 2.000,- Ft/fő/éj 
1 gyermek 10 éves korig pótággyal kedvezmény nélkül: 2.500,- Ft/fő/éj 
Külön szoba 10-18 éves kor közti gyermekek számára kedvezményes áron: 
5.000,- Ft/szoba/éj 
Külön szoba 10-18 éves kor közti gyermekek számára kedvezmény nélkül: 6.000,- 
Ft/szoba/éj 

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

felkéri, hogy a gazdasági társaság módosítsa az üdülési szabályzatát jelen 
határozatban foglaltak szerint. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                         
           a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől 
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                számított 8 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
257/2016. (IV.21.) határozata 

 a KAB-KEF-14-2-19077 pályázati kódú pályázaton el nem számolt támogatási 
összeg visszafizetéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a KAB-KEF-14-2-

19077 pályázati kódú pályázaton eredményesen el nem számolt 48.220,- Ft 
összeget a Család,- Ifjúság és Népesedéspolitikai Intézet részére visszafizeti. 

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

kötelezettségvállalásra 48.220,- Ft összeget biztosít a 2016. évi önkormányzati 
költségvetés rendelet 5.a mellékletének 18.1. állami támogatások visszafizetése 
jogcím sor terhére. 

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

megjelölt összeget a 2016. évi költségvetés következő módosításakor vegye 
figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére. 

  
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
            a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
            a közgyűlési és informatikai osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző  
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a gazdasági igazgatóság költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2016. évi költségvetés következő módosításának időpontja 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező nyilatkozat aláírására. 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
Határidő:  a nyilatkozat aláírására: 2016. április 22. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
258/2016. (IV.21.) határozata 

a 2015. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a 2015. évi adóztatási 
tevékenységről szóló beszámolót és az abban foglaltakat a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Gombos István, Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
259/2016. (IV.21.) határozata 

a 2015. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a 2015. évi adóztatási 
tevékenységről szóló beszámolót és az abban foglaltakat a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
260/2016. (IV.21.) határozata 

2014-2017. évekre szóló felülvizsgált stratégiai ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozati javaslat mellékletét 
képező, 2014-2017. évekre szóló felülvizsgált stratégiai ellenőrzési tervet jóváhagyja.  
 
Felelős:  a határozat végrehajtásáért: 
  a belső ellenőrzési osztály vezetője 
Határidő:  2017. december 31. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
261/2016. (IV.21.) határozata 

2015. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési 
jelentés elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozati javaslat mellékletét 
képező, 2015. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről szóló ”Éves 
ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés” című beszámolót 
elfogadja. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

262/2016. (IV.21.) határozata 
a gazdasági társaságokba a közgyűlés által delegált vezető tisztségviselőktől és 

felügyelőbizottsági tagoktól, nem képviselő bizottsági tagoktól erkölcsi 
bizonyítvány bekérésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a közgyűlés bizottságainak 

nem képviselő bizottsági tagjait, a közgyűlés által az önkormányzat tulajdonában 
lévő gazdasági társaságokba vezető tisztségviselőket és – az önkormányzati 
képviselő, alpolgármester kivételével – a felügyelőbizottsági tagokat 2016. május 
31. napjáig – nem kötelező jelleggel, hanem önkéntesen, saját döntésük alapján – 
erkölcsi bizonyítványuk benyújtására Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Jegyzőjéhez azzal, hogy a jegyző a benyújtott erkölcsi bizonyítványokat zárt 
helyen köteles őrizni, és az erkölcsi bizonyítványban szereplő adatokat a gyűjtés 
kivételével nem kezelheti.  

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

közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
            a polgármester 
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
Határidő: a határozatnak az előkészítő osztályhoz történő megérkezését követő 
  15 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
263/2016. (IV.21.) határozata  

a Dunaújváros 04. számú egyéni választókerületében 2016. június 05. napjára 
kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselő választás lebonyolítása során a 

központi költségvetésből nem fedezhető kiadások finanszírozásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros 04. számú egyéni 

választókerületében 2016. június 05. napjára kitűzött időközi helyi önkormányzati 
képviselő választás lebonyolítása során a központi költségvetésből nem 
fedezhető kiadásokra összesen 900.000,- Ft támogatást biztosít. 

 
 2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban írt támogatás forrását 

a 2016. évi költségvetésében történő átcsoportosítás útján Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 5b. melléklet 24. 
Működési tartalékok sorában szereplő „Általános tartalék” terhére biztosítja. 

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

foglaltakat a 2016. évi költségvetés soron következő módosítása során vegye 
figyelembe.  

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 
              a jegyző 
             - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
             - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
közreműködésért: 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                  időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 
1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
264/2016. (IV.21.) határozata 

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 3. módosításáról  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala 499/2015. (IX.17.) határozatával jóváhagyott 2015. 
szeptember 18-tól hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban 
PH SZMSZ) 2016. május 1. napjától az alábbiak szerint módosítja: 

 
1.1. A PH SZMSZ I. fejezetének 10.2. alpontjában „A közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény” szövegrész helyébe „A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII 
törvény” szövegrész kerül. 
 
1.2. A PH SZMSZ I. fejezetének 10.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
    „10.4. A hivatal által ellátandó feladatokra irányadó szabályokat és eljárásrendeket 
jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, az ezekre épülő szervezeti és 
működési szabályzat és az egyéb belső szabályzatok, valamint a polgármester és a 
jegyző utasításai határozzák meg.”  
 
1.3. A PH SZMSZ I. fejezete az alábbi 17. és 18. ponttal egészül ki: 
   „17. A polgármesteri Hivatalban az iratkezelést a jogi, szervezési és 
intézményigazgatási osztály, mint központi iratkezelő szervezet látja el a vonatkozó 
jogszabályok és az egyedi iratkezelési szabályzatban foglaltak alapján. 
   18. A hivatalban a gazdasági igazgatóság látja el a jogszabályban meghatározott 
gazdasági szervezet feladatait. A gazdasági szervezet vezetője a gazdasági 
igazgató. A gazdasági igazgatóság önálló ügyrenddel rendelkezik.”  
 
1.4. A PH SZMSZ II. fejezete az alábbi 4 ponttal egészül ki, míg az eredeti 4. pont 
számozása 5-re, az eredeti 4. ponton belül az 5-14. pontok számozása pedig 5.5.- 
5.14-re változik: 

 
 „4. A hivatal irányítása, vezetése 

 
4.1 A polgármester a közgyűlés döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a 
hivatalt. Önkormányzati, valamint az államigazgatási feladat- és hatásköreit a hivatal 
közreműködésével látja el. 
4.1.1. A polgármester  
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a) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az 
önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és 
végrehajtásában,  
b) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági 
hatáskörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, 
a jegyzőre, a hivatal ügyintézőjére,  
c) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a közgyűlésnek a hivatal belső 
szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási 
rendjének meghatározására,  
d) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,  
e) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző és – az egyéb munkáltatói jogok 
kivételével – az aljegyző tekintetében,  
f) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármesterek és az önkormányzati 
intézményvezetők tekintetében.  
g) gyakorolja a munkáltatói jogokat az önkormányzati főtanácsadó felett.  
 
4.2. A polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére megválasztott 
alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el feladataikat.  
4.2.1. Az alpolgármesterek közötti feladatmegosztást a polgármester külön 
utasításban határozza meg.  
4.2.2. Az alpolgármesterek a polgármester által meghatározott feladatkörben, 
továbbá kiadmányozási jogkörben intézkedéseket tesznek.  
4.2.3. Az alpolgármesterek a feladatmegosztásnak megfelelően igényelhetik az 
érintett igazgatóságok, osztályok közreműködését az önkormányzati ügyek 
előkészítése és végrehajtása során.  
 
4.3. A jegyző vezeti a hivatalt.  
4.3.1. Gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, 
rendszeres kapcsolatot tart a közgyűlés tisztségviselőivel, a bizottságok elnökeivel, a 
tanácsnokokkal és a képviselőkkel.  
4.3.2. Közreműködik a bizottság, a bizottság elnöke, a polgármester, az 
alpolgármesterek és a tanácsnokok közgyűlési előterjesztéseinek előkészítésében.  
4.3.3. Az aljegyző, az igazgatók és az osztályvezetők bevonásával folyamatosan 
figyelemmel kíséri és ellenőrzi a közgyűlés elé kerülő előterjesztések, határozat- és 
rendelet-tervezetek törvényességét.  
4.3.4.Figyelemmel kíséri és segíti a települési nemzetiségi önkormányzatok 
működését.  
4.3.5. Biztosítja a lakosság tájékoztatását a közgyűlés működéséről, közérdekű 
döntéseiről, valamint a hivatal aktuális, az állampolgárok széles körét érintő 
feladatairól.  
4.3.6. Beszámol a hivatal tevékenységéről szükség szerint a polgármesternek, 
évente a közgyűlésnek.  
4.3.7. Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási 
ügyeket.  
4.3.8. Gondoskodik a hivatal működésének személyi és tárgyi feltételeiről a 
költségvetés által meghatározott keretek között. Meghatározza az egyes szervezeti 
egységek elhelyezését, az ellátott feladatok és a létszám figyelembevételével.  
4.3.9. Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében, gyakorolja a 
munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói tekintetében 
azzal, hogy a kinevezéshez, a munkaviszony létesítéséhez, bérezéshez, a vezetői 
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megbízáshoz és annak visszavonásához, a felmentéshez, jutalmazáshoz a 
polgármester egyetértése szükséges.  
4.3.10. Jogszabályban megállapított hatósági ügyekben hatósági jogkört gyakorol.  
4.3.11. Vezetői értekezleteken számon kéri a hivatal aktuális feladatainak 
végrehajtását; biztosítja a résztvevők számára az információcserét.  
4.3.12. Ellátja a hivatal költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.  
4.3.13. A hivatal működésének és gazdálkodásának, valamint a feladat ellátási 
kötelezettségébe tartozó önkormányzati/hivatali költségvetések végrehajtásának 
eredményessége érdekében működteti a belső kontrollrendszert:  
a) meghatározza a hivatal szervezeti stratégiáját és célkitűzéseit,  
b) a belső kontrollrendszer keretében kialakítja és működteti – a szervezet minden 
szintjén érvényesülő – megfelelő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, 
kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, és nyomon 
követési rendszert (monitoring),  
c) elkészíti és rendszeresen aktualizálja a hivatal ellenőrzési nyomvonalát, amely 
tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, 
irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és 
utólagos ellenőrzését.  
A b) és c) pontban meghatározottak részletes szabályait a belső kontroll szabályzat 
tartalmazza.  
4.3.14. Gondoskodik a kötelező statisztikai adatszolgáltatások elkészítéséről.  
4.3.15. Kialakítja és működteti a belső kontrollrendszer keretében a független belső 
ellenőrzést.   biztosítja annak függetlenségét.  A belső ellenőrzés keretében:  
a) előkészíti az önkormányzat belső ellenőrzésének meghatározására vonatkozó 
testületi döntéseket,  
b) testületi jóváhagyásra előkészíti az önkormányzat éves belső ellenőrzési tervét,  
c) értékeli a belső ellenőrzési jelentéseket, előkészíti a szükséges intézkedéseket, 
indokolt esetben gondoskodik ezek testületi előterjesztésre történő előkészítéséről,  
d) előkészíti a testületi előterjesztést a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentésről.  
4.3.16. Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át.  
4.3.17. Dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági 
ügyekben. 
4.4. A jegyzőt a polgármester által a jegyző javaslatára kinevezett aljegyző 
helyettesíti és ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat.”  
 
1.5. A PH SZMSZ II. fejezet 5.11.1. pontjának a) alpontja az alábbi 10. ponttal 
egészül ki: 
       „10. Központi szervezetként ellátja a Polgármesteri Hivatal iratkezelésével 
kapcsolatos jogszabályokban, valamint az egyedi iratkezelési szabályzatban foglalt 
feladatokat.”  
 
1.6. A PH SZMSZ V. Fejezete helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„V. Fejezet 
BELSŐ SZABÁLYZATOK 

 
1. A szabályozások fajtái a kiadmányozás szerint: 
1.1. Polgármester által átruházott határkörben kiadott szabályzat.  
1.2. Polgármester által saját hatáskörben kiadott szabályzat, 
1.3. Jegyző által saját határkörben kiadott szabályzat, 
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1.4. Polgármester és a jegyző együttes hatáskörében kiadott szabályzat. 
 
2. A szabályzatok előkészítésére, kiadmányozására, karbantartásra Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Jegyzőjének Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalánál az önkormányzati rendeletek és a hivatal belső szabályzói szakmai 
előkészítésének rendjéről szóló szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni. 
 
3. Belső szabályzatok: 
3.1. Polgármesteri szabályzatok:  
3.1.1. DMJV Önkormányzata tulajdonában álló hordozható személyi számítógépek (a 
továbbiakban: laptop)működtetésének rendjéről, 
3.1.2. DMJV Önkormányzata Balatonszabadi üdülőjének tűzvédelmi szabályairól, 
3.1.3. DMJV Alpolgármesterei cafetéria juttatása szabályiról, 
3.1.4. Az önkormányzati gépjárművek igénybevételének és használatának a 
rendjéről, 
3.1.5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi eljárási 
rendjéről, 
3.1.6. DMJV Önkormányzata tulajdonában álló üdülők fenntartásáról, 
üzemeltetéséről és igénybevételének rendjéről, 
 
3.2. Jegyzői szabályzatok: 
3.2.1. Közszolgálati adatvédelemről, 
3.2.2. DMJV Polgármesteri Hivatala informatikai rendszerének katasztrófa elhárítási 
tervéről, 
3.2.3. DMJV Polgármesteri Hivatala informatikai biztonsági stratégiája, politikája, 
szabályzata, 
3.2.4. A kötelezettségvállalások nyilvántartásáról, 
3.2.5. A Polgármesteri Hivatalban a vagyonnyilatkozat kezeléséről, 
3.2.6. A családi események helyszínéről és a lebonyolításért fizetendő szolgáltatási 
díjakról, 
3.2.7. A közterület-felügyelők egyenruha ellátásáról és felszerelési eszközeiről, 
3.2.8. Telefon használat, 
3.2.9. Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről, 
3.2.10. Az önkormányzati tulajdonban lévő felesleges vagyontárgyak feltárásáról, 
hasznosításáról, valamint selejtezésééről, 
3.2.11. A hivatali gépjármű igénybevételének és használatának, valamint a saját 
tulajdonú gépjármű hivatali célra történő használatának rendjéről, 
3.2.12. DMJV Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek közszolgálati szabályzatáról, 
3.2.13. A polgármesteri hivatal közbeszerzési eljárási rendjéről, 
3.2.14. A Polgármesteri Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint a közérdekű 
adatok igénylésének rendjéről, 
3.2.15. DMJV Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Kézikönyvéről, 
3.2.16. A gazdálkodási folyamatokhoz kapcsolódó bizonylati rendről, 
3.2.17. A számviteli politikáról, 
3.2.18. A számlarendről, 
3.2.19. A Polgármesteri Hivatalban működő pénzügyi-számviteli feladatot ellátó 
rendszer működéséről, 
3.2.20. Az eszközök és források értékeléséről, 
3.2.21. A pénzkezelés szabályairól, 
3.2.22. Az önköltségszámítás szabályiról, 
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3.2.23. A leltárkészítés és leltározás szabályiról, 
3.2.24. DMJV Polgármesteri Hivatala egyedi iratkezelési szabályiról, 
3.2.25. A Polgármesteri Hivatalban működő intézményirányítási erőforrás-tervező és 
vezető információs rendszer működéséről, 
3.2.26. A Polgármesteri Hivatalnál a hivatali bélyegzők használatának, kezelésének 
és nyilvántartásának rendjéről, 
3.2.27. DMJV Polgármesteri Hivatala ügyrendjéről, 
3.2.28. DMJV Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóságának ügyrendjéről, 
3.2.29. A Polgármester Hivatal Tűzvédelmi szabályzatáról, 
3.2.30. A költségvetés és a beszámoló összeállításáról, 
3.2.31. DMJV Polgármesteri Hivatalánál az önkormányzati rendeletek és a hivatal 
belső szabályzói szakmai előkészítésének rendjéről, 
3.2.32. DMJV Polgármesteri Hivatala Belső Kontroll Kézikönyvéről, 
3.2.33. A kockázatok kezelésének eljárásrendjéről, 
3.2.34. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről, 
3.2.35. A munkavédelemről, 
3.2.36. A Polgármesteri Hivatal ellenőrzési nyomvonaláról, 
3.2.37. A reprezentációs kiadásoki teljesítéséről, elszámolásáról és a kapcsolódó 
számviteli-, adózási feladatokról, 
3.2.38. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a gazdálkodási 
jogkörök gyakorlásáról. 
 
4. A szabályzatok megjelölése Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjének 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál az önkormányzati 
rendeletek és a hivatal belső szabályzói szakmai előkészítésének rendjéről szóló 
szabályzata alapján történik. A szabályzatok nyilvántartásáról a belső 
kontrollrendszer felelős gondoskodik, aki a jóváhagyást megelőzően elvégzi azok 
törvényességi felülvizsgálatát. A szabályzatokat és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szabályzatok szövegét a számítógépes hálózat erre a célra 
kijelölt könyvtárában a polgármester, az alpolgármester és valamennyi köztisztviselő 
és munkavállaló számára elérhetővé kell tenni, mely szintén a belső kontrollrendszer 
felelős feladata.” 
 
1.7. A PH SZMSZ az alábbi VII. Fejezettel egészül ki, a VII. és VIII. Fejezet 
számozása pedig VIII-IX-re változik: 

„VII. FEJEZET 
A HELYETTESÍTÉS RENDJE 

 
1. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti. 
 
2. A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós 
akadályoztatásuk esetére - legfeljebb hat hónap időtartamra – a jogi és szervezési 
igazgató látja el a jegyzői feladatokat. 
 
3. A szervezeti egységek vezetőinek, köztisztviselőinek és munkaválóinak 
helyettesítése munkaköri leírásukban foglaltak szerint történik.” 
 
1.8. A PH SZMSZ VIII. Fejezet 1.3. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
       „1.3. A polgármester feladat-és hatáskörében hozott normatív határozat 
megjelölésére Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
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Közgyűlés és Szervei szervezeti és működési szabályzatában foglaltakat kell 
alkalmazni.” 
 
1.9. A PH SZMSZ VIII. Fejezete az alábbi 6. ponttal egészül ki: 
                    „6. A kiadmányozás során használható fejlécek 
 
6.1. Polgármesteri fejléc: 
  
 
 
 
 
 
6.2. Jegyzői fejléc: 
 
 
 
 
 
 
6.3. A hivatal belső szervezeti egységeinek fejlécei:” 
 
 
 
 
 
1.10. A PH SZMSZ 2. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete kerül. 
1.11. A PH SZMSZ 5. mellékletének 7.2. pontjában az 1 fő költségvetési ügyintéző 
utáni „1” számozás hatályon kívül kerül, 8. pontjában a városfejlesztési igazgató 
vagyonnyilatkozat tételének esedékessége „2 évente”-re változik, továbbá ez a pont 
az alábbi 8.3. ponttal egészül ki, míg a 8.1. pontból az „1 fő főépítészi, építésügyi és 
környezetvédelmi osztályvezető” hatályon kívül kerül.: 
   „8.3. Közbeszerzési és Pályázati Koordinációs Osztálya 
           1 fő közbeszerzési és pályázati koordinációs osztályvezető                     1 
évente 
           1 fő pályázati koordinációs ügyintéző 1.                                                    1 
évente” 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal szervezeti 

változása költségvetési kihatásának rendezésre 11.117.000,-Ft forrást biztosít, 
melyet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 5.b. melléklete „intézményi tartalék” előirányzat sorról 
törtlénő átcsoportosítással egyidejűleg a 4. melléklet „1. cím személyi juttatások” 
kiemelt előirányzat sorra 8.788.000,-Ft és a „járulékok” kiemelt előirányzat sorra 
2.329.000,-Ft összegben engedélyez felhasználni. 

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

foglalt döntés kihatását a soron következő költségvetési rendelet módosításakor 
építse be a rendeletbe. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Polgármestere 
2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. telefon (25) 544-312 Fax: (25) 544-190 

Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Jegyzője 
2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. telefon (25) 544-212 Fax: (25) 403-586 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

(Szervezeti egységek megnevezése) 
2401 Dunaújváros  Városháza tér 1  telefon (25) 544-  Fax: (25)  
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Felelős: - a rendelet módosításáért 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása 

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

módosítások PH SZMSZ-ben való átvezetéséről gondoskodjon, továbbá 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt PH SZMSZ-t aláírja. 

 
Felelős:  - a módosítások átvezetéséért 
                 a jegyző 
               - az egységes szerkezetbe foglalt PH SZMSZ aláírásáért 
                 a polgármester  

     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                  a belső kontrollrendszer felelős 
Határidő:  2016. május 10.  
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester 
szavazataként kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata 
ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
265/2016. (IV.21.) határozata 

Rácalmás Város Önkormányzata által megterveztetett sebességcsökkentő 
sávelhúzás munkálatainak elvégzésére, a költségek 50 %-ának vállalására - 

Hankook – Dunaújváros északi terület iparterület 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a jelen határozat 1. 
mellékeltét képező, a rácalmási 053/2 hrsz.-ú ingatlanon végrehajtandó sávelhúzás 
munkálataira vonatkozó költségbecslést. 

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

rácalmási 053/2 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában sávelhúzással munkálatai 
költségeinek 50 %-át a határozat mellékleteként csatolt költségbecslésnek 
megfelelően és elkülönít összesen bruttó 6.394.710,- forint keretösszeget a 2016. 
évi költségvetés általános tartalék előirányzat terhére, egyben utasítja a 
polgármestert, hogy az 1. pontban jelzett sávelhúzással kapcsolatos költségek 
megosztásához szükséges, Rácalmás Város Önkormányzata által megküldött 
szerződést írja alá az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését 
követően. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
           a vagyonkezelési osztály vezetője 
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője osztály 
                vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                   követő nyolc napon belül 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés módosításakor vegye 
figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
           a polgármester 
         - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
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          - a költségvetés módosításáért: 
           a jegyző 
          - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
            a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
            a pénzügyi bizottság elnöke 
            az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
          - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
            a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja 
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