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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. május 18-ai nyílt ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés 36., 37. és 38. napirendi pontjait felvette 
tárgysorozatába, valamint a zárt ülés meghívó szerinti 1., 2., 3., 4., 5. és 6. napirendi 
pontjait nyílt ülésen – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – tárgyalja és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
319/2017. (V.18.) határozata 

a nyílt ülés 36., 37., 38. napirendi pontjainak felvételéről, valamint 
a zárt ülés meghívó szerinti 1., 2., 3., 4., 5., 6. napirendjének 

nyílt ülésen való tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. május 18-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a 260/2017. (IV.21.) határozat módosítására, 
megbízási szerződés megkötésére a DUDIK Fesztivál megrendezéséről a DVG Zrt.-
vel” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 36. napirendjeként, a „Javaslat a 
Dunaújvárosi Kistérségi turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat 
ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás megtárgyalására” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 37. napirendjeként, a „Javaslat a Sportingatlanok 
üzenemtetésére vonatkozó beszerzési eljárás keretében gazdasági szereplők 
kiválasztására, beszerzési eljárás lefolytatására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt 
ülés 38. napirendjeként felvette, valamint a 2017. május 18-ai zárt ülésre vonatkozó 
meghívó szerinti 1. napirendi pontot, mely „Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi 
Vállalat 2016. évi beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének elfogadására, vezető 
tisztségviselő megválasztására”, a 2. napirendi pontot, mely „Javaslat a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi beszámolójának és 2017. évi üzleti 
tervének elfogadására”, a 3. napirendi pontot, mely „Javaslat a DSZSZ Kft. 2016. évi 
éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás kialakítására”, a 4. napirendi pontot, 
mely „Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi 
beszámolójának elfogadására, ügyvezető és könyvvizsgáló megválasztására”, az 5. 
napirendi pontot, mely „Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 
2016. évi éves beszámolójának, 2017. szakmai és pénzügyi tervének elfogadására, 
meglévő tagi kölcsönök rendezésére, valamint tisztségviselők megválasztására”, 
valamint a 6. napirendi pontot, mely „Javaslat az önkormányzat meghatározó 
befolyása alatt álló egyes gazdasági társaságok szervezetében történő 
változtatásokra” nyílt ülésen tárgyalja. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Tóth Kálmán képviselő javaslatát – mellette 
szavazott 5 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 5 fő (Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Cserna Gábor, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – nem 
fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

320/2017. (V.18.) határozata 
Tóth Kálmán képviselő javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth Kálmán képviselő azon javaslatát, 
mely szerint a közgyűlés a 2017. május 18-ai nyílt ülésének meghívója szerinti 33. 
napirendi pontot, a „Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola és az 
Önkormányzat között fennálló bérleti szerződés felmondására” című előterjesztést, 
vegye le a tárgysorozatából, nem fogadta el. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívó szerinti 6. napirendi pontját a 
nyílt ülés 3. napirendi pontjaiként – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – tárgyalja és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
321/2017. (V.18.) határozata 

a nyílt ülés meghívó szerinti 6. napirendi pontjának 
a nyílt ülés 3. napirendi pontjaként történő megtárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. május 18-ai nyílt ülés 
meghívója szerinti 6. napirendi pontot, mely „Javaslat a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei Jogú Város 2016. évi 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának elfogadására” a nyílt ülés 3. 
napirendi pontjaként tárgyalja meg, elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 
14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák 
Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
322/2017. (V.18.) 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 a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei 

Jogú Város 2016. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának 
elfogadására 

 
4. Javaslat az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a 

lebonyolításért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről 
 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelet módosítására és Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 232/2017. (IV.21.) és 233/2017. (IV.21.) határozatai kiigazítására 

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 
…/2017. (……) önkormányzati rendelete megalkotására, valamint a Kisapostag 
Község Önkormányzatával fogorvosi alapellátásra kötendő megállapodás 
jóváhagyására 
 

7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. I-III. havi 
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 

 
8. Javaslat a Modern Városok Program keretében az „élményfürdő felújítása” 

elnevezésű állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok a Vasmű u. 
41. Irodaház Kft. részére történő átadására 
 

9. Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására SECAP készítésére a TOP-6.5.1-15 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázatok megvalósítása 
érdekében 
 

10. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására 
a Baracsi út 30. sz. alatti ingatlanon 
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11. Javaslat a „Jedlik Ányos Terv” pályázat végrehajtására és a vállalkozási 
szerződéstervezetre 

 
12. Javaslat 249/2017. (IV.21.) közgyűlési határozat visszavonására 
 
13. Javaslat Dunaújváros, Papírgyári út és a részét képező kisapostagi 061 hrsz.-ú 

ingatlan üzemeltetésére és fenntartására megkötendő megállapodásra 
 
14. Javaslat Dunaújváros, Papírgyári úton a vásártér előtti új kiépítendő zebra és a 

Tavasz u. 13-15. mögötti parkoló megvilágításának kivitelezésére 
 
15. Javaslat a Dunaújváros, Tavasz utcai játszótér területén kis csúszda telepítésére 

 
16. Javaslat a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó 

(2017. január – május hónap) megállapodás 1. sz. módosítására 
 

17. Javaslat a Munkásművelődési Központ Kht.-val kötött Közművelődési 
megállapodás felülvizsgálatára, új megállapodás megkötésére 
          

18. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rehabilitációs hozzájárulás 
befizetése miatti támogatási kérelme elbírálására 

 
19. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai alapító okiratának és működési engedélyének módosítására 
 
20. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére irányuló 

pályázat kiírása 
 
21. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló 
elfogadására 

 
22. Javaslat a Dunaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) megújítására 
 
23. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában gyógypedagógus és gyógypedagógiai 

asszisztens álláshely engedélyezésére 
 
24. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosítására 
 
25. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2017/2018-as nevelési évben indítandó 

csoportok számának meghatározására, átszervezésre 
 
26. Javaslat a Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános 

Iskolai Egysége Villejuif Tánciskolai Projekt (2012-2017) támogatására 
 
27. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését 

követő 2016. évi költségvetési beszámoló elfogadására 
 
28. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzetben található, dr. Ágoston Erzsébet 

tulajdonát képező eszközök megvásárlására 
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29. Javaslat a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására 
 
30. Javaslat a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány támogatására 

 
31. Javaslat a dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett épület, 

udvar megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosítására (Kovács Norbert kérelme) 

 
32. Javaslat a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 

természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan, vagy annak egy része 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 

 
33. Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola és az Önkormányzat között fennálló 

bérleti szerződés felmondására 
 
34. Javaslat a 134/2012. (IV.12.) határozat rendezvényszervező munkacsoport 

létrehozásáról szóló 4. pontjának hatályon kívül helyezésére 
 
35. Javaslat a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépésre 
 
36. Javaslat a 260/2017. (IV.21.) határozat módosítására, megbízási szerződés 

megkötésére a DUDIK Fesztivál megrendezéséről a DVG Zrt.-vel 
 
37. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a 

közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás megtárgyalására 
 
38. Javaslat a Sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozó beszerzési eljárás 

keretében gazdasági szereplők kiválasztására, beszerzési eljárás lefolytatására 
 
39. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2016. évi beszámolójának és 2017. 

évi üzleti tervének elfogadására, vezető tisztségviselő megválasztására 
 
40. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi beszámolójának és 

2017. évi üzleti tervének elfogadására 
 

41. Javaslat a DSZSZ Kft. 2016. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás 
kialakítására  

 
42. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi 

beszámolójának elfogadására, ügyvezető és könyvvizsgáló megválasztására 
 

43. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 2016. évi éves 
beszámolójának, 2017. szakmai és pénzügyi tervének elfogadására, meglévő tagi 
kölcsönök rendezésére, valamint tisztségviselők megválasztására 

 
44. Javaslat az önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló egyes gazdasági 

társaságok szervezetében történő változtatásokra 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülésre meghívott személyek számára 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – biztosított és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
323/2017. (V.18.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. május 18-ai nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Izsák Máté) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
324/2017. (V.18.) határozata 

a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina 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 zárt ülés napirendi pontját – mellette szavazott 14 
fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
325/2017. (V.18.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. május 18-ai zárt ülés 
napirendi pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
Javaslat az MVM Partner Zrt.-vel kötendő egyedi megállapodásról a Stratégiai 
Energetikai Audit elkészítéséről 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Izsák Máté) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
326/2017. (V.18.) határozata 

a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés zárt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina 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, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), tartózkodott 4 fő (Barta Endre, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
327/2017. (V.18.) határozata 

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

polgármesteri határozatokról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés 
két ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az 
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót 
elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 1 
fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
328/2017. (V.18.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
329/2017. (V.18.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozat határidő módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
- a 243/2017. (IV.21.) határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2017. 

szeptember 21-ére módosítja. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az I. pontban jelzett határozatok 
tekintetében a jelentés II. részével nem érintett egyéb rendelkezéseit változatlan 
tartalommal hatályban tartja. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
330/2017. (V.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei Jogú 
Város 2016. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei Jogú Város 2016. évi 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja és utasítja a polgármestert, 
hogy a döntésről értesítse a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, és a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság vezetőjét. 
 
Felelős:     - a határozat közléséért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
Határidő:     a határozat közlésére: 2017. május 31. 
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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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő 
(Izsák Máté) – megalkotta a 18/2017. (V.19.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 8 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, 
Hingyi László), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
331/2017. (V.18.) határozata 

 „Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 232/2017. (IV.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az intézményi 

alulfinanszírozás tárgyában meghozott döntésről” határozat címének 
kiigazításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 232/2017. (IV.21.) határozata címét a 
következőképpen igazítja ki: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. 
évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az 
intézményi alulfinanszírozás tárgyában meghozott döntésről 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: Az intézmények részére történő kiközlésre: 2017. május 27. 
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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, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), 
tartózkodott 4 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
332/2017. (V.18.) határozata 

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 233/2017. (IV. 21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése 

végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az önkormányzati 
maradvány felhasználáshoz kapcsolódó döntésről” határozatának 

kiigazításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy 
a 233/2017. (IV. 21.) határozata Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az 
önkormányzati maradvány felhasználáshoz kapcsolódó döntésről határozat szövegét 
kiigazítja a következőképpen: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2016. évi beszámolóhoz kapcsolódóan a beszámoló 
7. űrlapja szerint megállapított és a költségvetési zárszámadási rendelet 9.a. 
melléklete szerinti szabad maradványösszegét az önkormányzat évközi 
többletkiadásainak finanszírozásához, a 2017. évi költségvetési rendelet 5.b. 
mellékletében az általános tartalék előirányzat sorra 140 238 888 Ft összegben és a 
pályázati tevékenység, felkészítés, önrész előirányzat sor javára 200 000 000 Ft 
összegben számolja el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2017. május 18. 
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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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 
fő (Izsák Máté) – megalkotta a 19/2017. (V.19.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Izsák 
Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
333/2017. (V.18.) határozata 

 Kisapostag Község Önkormányzatával fogorvosi alapellátás biztosítására 
kötendő megállapodás jóváhagyásáról  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Kisapostag Község 

Önkormányzatával fogorvosi alapellátás biztosítására kötendő megállapodást 
és hozzájárul ahhoz, hogy a továbbiakban is Dunaújváros 14. számú fogorvosi 
körzete lássa el Kisapostag fogászati alapellátást igénylő lakosságát. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont szerinti – jelen határozat mellékletét képező – megállapodást 
aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. május 25. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Izsák 
Máté) – megalkotta a 20/2017. (V.19.) önkormányzati rendeletet.  
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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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 5 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
334/2017. (V.18.) határozata 

az Önkormányzat 2017. I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről 
szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló 
tájékoztatót. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Barta Endre), 
tartózkodott 4 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 
1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

335/2017. (V.18.) határozata 
 a Modern Városok Program keretében a „élményfürdő felújítása” elnevezésű 

állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok (ajánlati terv 
elkészítése) Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére történő átadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Vasmű u. 41. 

Irodaház Kft. gondoskodjon a Modern Városok Program keretében a „élményfürdő 
felújítása” elnevezésű állami beruházás előkészítésével kapcsolatos ajánlati terv 
(tender terv) elkészítéséről. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, a 

határozat 1. pontjában meghatározott feladatokkal kapcsolatos további döntések 
meghozatalára és a tárgyban keletkező és azzal összefüggő szükséges 
dokumentumok aláírására azzal, hogy a közgyűlés soron következő rendes ülésén 
tájékoztatni köteles a közgyűlés tagjait az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről, intézkedésekről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
            a polgármester 
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a tervezés megindítására: 2017. június 30. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a polgármester figyelmét arra, 

hogy utólagos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő feladathoz 

szükséges fedezetet az Önkormányzat előfinanszírozza 15 millió Ft + ÁFA 
értékben, mindösszesen 19.050.000 Ft értékben a 2017. évi költségvetési rendelet 
7/a. melléklet, 23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai 
15. MVP projektek előkészítő, megalapozó tevékenységek soráról biztosítja, 
utólagos elszámolással és felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: a szerződésben megnevezett határidő 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

336/2017. (V.18.) határozata 
beérkezett ajánlatok elbírálásáról 

 SECAP készítésére a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése c. pályázatok megvalósítása érdekében 

 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „Vállalkozási szerződés a TOP-
6.5.1-15-DU1-2016-00002 azonosítószámú „Petőfi Sándor Általános Iskola 
épületenergetikai fejlesztése” című projekt keretében Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Fenntartható Energia- és Klímaakciótervének – SECAP elkészítésére” 
tárgyban megjelentetett árajánlatkérésre beérkezett árajánlatok alapján nyertes 
ajánlattevőként a nettó 3 930 000,-Ft + ÁFA, bruttó 4 991 100,-Ft azaz bruttó 
négymillió-kilencszázkilencvenegyezer-egyszáz forint ajánlati árat kínáló 
LARINEA Független Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. (2131 Göd, 
Rómaiak útja 8.) ajánlattevőt jelöli meg.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. 

pontban megjelölt gazdasági szereplővel a vállalkozási szerződés aláírására, a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére, a pénzügyi teljesítésre. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városfejlesztési igazgatóság vezetője  
Határidő: 2017. december 31.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozatban szereplő 

kötelezettségvállalásra a 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló önkormányzati rendelete 23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló 
projektek kiadásai  TOP 6.5.1. Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai 
fejlesztése során fedezetet biztosít. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
                a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a városfejlesztési igazgatóság vezetője  
Határidő: 2017. december 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távoll lévő 1 fő (Izsák 
Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
337/2017. (V.18.) határozata 

Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról 
az 1576/5 hrsz.-ú telken 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a helyi 

építési szabályzat és a rendezési tervek úgy módosuljanak, hogy az 1576/5 hrsz-ú 
ingatlan Lke-4 övezetből kisvárosias lakóövezetbe kerüljön. 

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

gondoskodjon a Dunaújváros helyi építési szabályzatának és a rendezési 
terveinek az 1. pontban foglaltaknak megfelelő módosításának elkészíttetéséről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
           a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a tervezés elindítására: 2017. július 31. 

      - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 
        egyeztetési  eljárást követő közgyűlés 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a helyi 

építési szabályzat és a településrendezési eszközök 1. pont szerinti 
módosításának költségeinek fedezetére szerződést kössön - az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően - a költségviselővel 
és a tervezővel. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2017. július 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Hingyi László), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Hingyi László képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 14 
igen szavazat, távol lévő 1 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

338/2017. (V.18.) határozata 
„Jedlik Ányos Terv” pályázat végrehajtásáról és a vállalkozási 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata a GZR-T-Ö-2016 „Jedlik Ányos Terv, 
Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére” azonosítójú 
nyertes pályázatot végrehajtsa és a pályázat keretén belül Dunaújváros területén 
3 db elektromos töltőállomás kerüljön telepítésre. 

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

az 1. pontban megnevezett pályázati felhívás megvalósítása során a 
kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja, valamint a projekt 
megvalósításához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

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

a határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződés tervezetet a támogatási 
szerződés megkötését követően írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. május 24. 
                - a támogatási szerződés kötését követő 30 napon belül 

 
4. Az munkák fedezete a 6/2017. (II.17.) Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet 7.a. melléklet - „23. Pályázati és egyéb támogatással 
megvalósuló projektek kiadásai/Főépítész”, „2. Jedlik Ányos Terv előkészítési 
költségei” előirányzaton 10.755.000,- Ft biztosított. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester 
               - kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: folyamatos 



26 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó 
Zsolt), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor), távol lévő 
1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
339/2017. (V.18) határozata 

249/2017. (IV.21.) Közgyűlési Határozat visszavonásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 249/2017. (IV.21.) határozatával 

„Szolgáltatási koncessziós (üzemeltetési) szerződés a dunaújvárosi Jégcsarnok és 
a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetése” tárgyban, Kbt. Negyedik rész, 
nemzeti értékhatárt elérő értékű nyílt [Kbt. 118. § szerinti] közbeszerzési eljárás 
lefolytatását támogatta. 

 
2. Az 1. pontban meghatározott koncessziós beszerzési eljárás lefolytatása a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 111. § c) pontja alapján nem 
indokolt, így Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 249/2017. (IV.21.) 
hatályon kívül helyezését támogatja.  

 
Felelős: - határozat végrehajtásáért: 

  a polgármester  
  - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

  a városüzemeltetési és beruházási osztály 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
340/2017. (V.18.) határozata 

Dunaújváros, Papírgyári út és a részét képező kisapostagi 061 hrsz.-ú ingatlan 
üzemeltetésére és fenntartására megkötendő megállapodásról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Magyar Közút Nzrt., 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kisapostag Község 
Önkormányzata által kötendő Megállapodást és felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat mellékletét képező Megállapodást írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. május 24. 
                - a szerződés aláírására: 2017. május 31. 

 
2. Az üzemeltetési munkák fedezete a 6/2017. (II. 17.) Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet 5. melléklet - „2. Városüzemeltetés”, „3. Dologi 
kiadások” előirányzaton rendelkezésre áll. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
341/2017. (V.18.) határozata 

Dunaújváros Papírgyári úton a vásártér előtti új kiépítendő zebra és 
a Tavasz u. 13-15 mögötti parkoló megvilágításának kivitelezésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Dunaújváros Papírgyári 

úton a vásártér előtti új kiépítendő zebra és a Tavasz u. 13-15 mögötti parkoló 
megvilágításának kivitelezésére - a meglévő tervek alapján - Vállalkozási Szerződést 
kíván kötni a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel, (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári 
út 1.), bruttó 4.938.055, - Ft, azaz bruttó négymillió-kilencszázharmincnyolcezer-ötvenöt 
forint összeg felhasználásával. 

 
2. Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalások fedezetét:  
 

a) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 
7.a. melléklet 2. bekezdés „Városüzemeltetés” 1. sor „Közvilágítás fejlesztés 
kivitelezés” terhére bruttó 1.923.554,- Ft összeg erejéig biztosítja, 
 

b) a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelete 5.b. melléklet „Nem nevesített Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési tartalék” sor terhére 3.014.501,- Ft összeg erejéig biztosítja 

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

határozat 1. pontjaiban rögzített feladat vonatkozásában jelen határozat mellékletét 
képező Vállalkozási Szerződést a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel írja alá. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:   2017. május 31.  
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy jelen határozatban 
foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet módosításakor vegye 
figyelembe.  

 
Felelős:   - a költségvetés módosításáért:  

                       a jegyző 
                     - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a 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 (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

342/2017. (V.18.) határozata  
 a Dunaújváros, Tavasz utcai játszótér területén kis csúszda telepítésére  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt. bruttó 365.011,-

Ft összegű árajánlatát a Tavasz utcai játszótér területére új játékeszköz 
telepítésére és felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét 
képező vállalkozási szerződést 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: 2017. május 26. 
                – a szerződés aláírására: 2017. május 31. 

 
2. A fedezetet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetéséről  és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 5.b. mellékletében „Nem 
nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tar talék” szakfeladat soráról 
átcsoportosítással biztosítja a 7. a melléklet „2. Városüzemeltetés”  „2. 
Játszótéri eszközök cseréje” elnevezésű soron. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron következő 
módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőeket 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 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
                – kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. május 26. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
343/2017. (V.18.) határozata 

a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó   
(2017. január – május hónap) megállapodás 1. sz. módosítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletében 

megadottak szerint módosítja a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat között a 2017. január 
01-től, május 31-ig tartó időszak 2017. évi üzemeltetésről szóló megállapodást. 
A megállapodás 1. számú módosítása során jelentkező többlet költség: 
70.000.- Ft + ÁFA ügyvédi díj. 
 

2.  Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló 6/2017. (II.17.) rendelet 5. mellékletének Vízgazdálkodás és 
vízkárelhárítás során fedezetet biztosít. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített, a Dunaújvárosi Partvédelmi 
Vállalattal kötött a dunaújvárosi magas part védelmi rendszerének 2017. 
január 01-től, május 31-ig tartó időszak üzemeltetéséről szóló megállapodás 
1. számú módosítását aláírja, jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi 
teljesítésről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:       2017. május. 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
344/2017. (V.18.) határozata  

a Munkásművelődési Központ Kht-val kötött Közművelődési megállapodás 
felülvizsgálatáról, új megállapodás megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felülvizsgálta a Munkásművelődési 

Központ Kht-val 2002. április 2-án kötött Közművelődési megállapodást, a 
felülvizsgálat eredményeként a Kht. jogutódával az MMK Nonprofit Kft-vel a jelen 
határozat mellékletét képező Közművelődési megállapodást köti meg, egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója   
Határidő:     2017. május 31. 

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

pont szerinti Közművelődési megállapodást tegye közzé a város honlapján és 
gondoskodjon a hivatali hirdető táblán való kifüggesztéséről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója   
Határidő:     a megállapodás megkötését követő 5 munkanapon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

345/2017. (V.18.) határozata 
 a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rehabilitációs hozzájárulás 

befizetése miatti támogatási kérelme elbírálásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bartók Kamaraszínház és 
Művészetek Háza önkormányzati támogatási előirányzatát 765.000,- Ft-tal 
megemeli az intézményi rehabilitációs hozzájárulás befizetése érdekében, a 2017. 
évi költségvetési rendelet 5. b melléklet „Intézményi tartalék” sor terhére. 

 
       Felelős: - a határozat közléséért:  
                       a polgármester 
                     - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                       a jogi és szervezési igazgató 
       Határidő: 2017. május 31. 
                           
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

elhatározottakat a 2017. 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 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
346/2017. (V.18.) határozata 

az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai az időskorúak gondozóházának idősek otthonává történő 

átalakulásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény és 
Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézménynek a Dunaújváros, 
Batsányi utca 15/a. Szám alatti telephelyén működő időskorúak gondozóháza 
átmeneti elhelyezést nyújtó szociális szolgáltatást a szolgáltatói nyilvántartásba 
történő bejegyzést követően a Dunaújváros, Barátság út 27. szám alatti 
telephelyén idősek tartós bentlakásos ellátásaként kívánja működtetni úgy, hogy a 
Barátság út 27. szám alatti telephelyen található idősek otthona férőhelyszámát az 
időskorúak gondozóházának engedélyezett létszámával 25-ről 35-re, azaz 10 
fővel megemeli. 

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

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

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat megküldésére: 2017. május 26. 
                - az adatmódosítás benyújtására: 2017. július 28. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, Dunasor 15. szám 

alatti intézmény szakmai és technikai létszámának meghatározásáról szóló 
94/2012. (III.08.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

- a határozat 1. pontjának 4. és 5. francia bekezdéseiben a „házi segítségnyújtás által 
ellátható személyek” szöveg „házi segítségnyújtás által személyi gondozásban 
ellátható” szövegre módosul, 
- a határozat 1. pontjának 6. francia bekezdésében a „férőhelyszámát 25 főben” 
szöveg „férőhelyszámát 35 főben” szövegre módosul, 
- a határozat 3. pontjának c) alpontja az alábbiak szerint módosul: 
„f) Barátság út 27. szám alatti idősek otthonában a szakmai álláshelyek számát 12 
főben, az alábbiak szerint határozza meg: 
Részlegvezető ápoló 1 fő 

Ápoló, gondozó 10 fő 

Mentálhigiénés munkatárs 1 
fő” 
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- a határozat 3. pontjának f) alpontja az alábbiak szerint módosul: 
„f) Batsányi u. 15/a. szám alatti házi segítségnyújtásban a szakmai álláshelyek 
számát 14 főben, az alábbiak szerint határozza meg: 
gondozási központ vezető1 fő 

vezető gondozó 1 fő 

szociális gondozó 12 fő” 
- a határozat 3. pontjának h) alpontja az alábbiak szerint módosul: 
„h) Magyar u. 32. szám alatti házi segítségnyújtásban a szakmai álláshelyek számát 
12 főben, az alábbiak szerint határozza meg: 
vezető gondozó 1 fő 

szociális gondozó 11 fő” 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, Dunasor 15. szám 

alatti intézmény szakmai és technikai létszámának meghatározásáról szóló 
94/2012. (III.08.) határozata 3. pontjának d) alpontját hatályon kívül helyezi. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény és 

Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény szakmai létszámát 
továbbra is 117,5 főben állapítja meg. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
347/2017. (V. 18.) határozata 

az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai alapító okiratának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény és 

Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 18/2016. (I.21.) határozattal elfogadott 
Alapító Okirata módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el: 

 
„Okirat száma: 12790-3/2017. 

Módosító okirat 
 
Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
költségvetési szerv Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2016. január 
29. napján kiadott, 964-4/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése …./2017. (V.18.) határozatára figyelemmel –a következők szerint 
módosítom: 
1. Az Alapító Okirat 4.1. pontjában az „időskorúak gondozóháza” elhagyásra kerül. 
 
2. Az Alapító Okirat 4.3. pontjában az „(f)  Időskorúak gondozóháza legfeljebb egyévi 
időtartamra teljes körű ellátást biztosít azon időskorúak, valamint 18. életévüket 
betöltött beteg személyek számára, akik önmagukról betegségük miatt vagy más 
okból időlegesen nem képesek gondoskodni.” elhagyásra kerül a további szerkezeti 
egységek számozásának értelemszerű megváltozásával. 
 
3. Az Alapító Okirat 4.4. pontjában a „102025” „Időskorúak átmeneti ellátása” 
elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű 
megváltozásával. 
 
4. Az Alapító Okirat 4.5. pontjában az „időskorúak gondozóháza” elhagyásra kerül. 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni.” 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához – az 
1. pontban hozott döntésről a jelen határozat, a jelen határozat 1. számú 
mellékletét képező módosító okirat, valamint a 2. számú mellékletét képező 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésével – a törzskönyvi 
nyilvántartáson történő átvezetés céljából. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a  polgármester  
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. május 26. 

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

határozatot küldje meg az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai vezetője részére. 

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

 Határidő: a határozat közlésére: 2017. május 26. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
348/2017. (V.18.) határozata 

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére 
irányuló pályázat kiírásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki a Bölcsődék 

Igazgatósága Dunaújváros (2400 Dunaújváros, Bólyai u. 2.) vezetésére, 
magasabb vezetői beosztás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 
történő végrehajtásáról 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet alapján a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint.  

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

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (Belügyminisztérium) 
internetes oldalán, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város honlapján 
gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
     a jegyző    
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 
 Határidő:    2017. május 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a benyújtott pályázatok 

véleményezésére három tagú eseti bizottságot hoz létre. Az eseti bizottság 
feladatainak ellátásával: 

 
 a Magyar Bölcsődék Egyesülete által delegált személyt,  

dr. Sürü Renáta jegyzőt, 
Lőrinczi Konrádot, a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnökét 
 

bízza meg, egyben felkéri a bizottság tagjait, hogy a beérkezett pályázatokat 
véleményezzék és véleményüket írásban 2017. július 28. napjáig juttassák el 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez. A bizottság írásbeli 
véleményének polgármesterhez történő leadását követően a bizottság külön 
intézkedés nélkül megszűnik.  

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

bizottság, valamint a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 
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véleményének kikérése mellett a beérkezett pályázatokat terjessze a Közgyűlés 
elé. 

 
Felelős:         - a határozat végrehajtásáért:  

 a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
 szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 - a határozat végrehajtása előkészítésében való 
                                   közreműködésért:  
 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő:    2017. szeptember havi rendes közgyűlés időpontja 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény vezetésére benyújtott pályázatokat elbíráló eseti 
bizottságba a Magyar Bölcsődék Egyesülete által delegált személy szakértői 
díjának, és esetleges egyéb költségeinek fedezetére 100.000.- Ft keretösszeget 
különít el. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 
kifizetéshez kapcsolódó szerződések megkötésére. 

 
6. Az 5. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
6/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének 9. Kulturális, oktatási és 
ifjúsági feladatok 3. dologi kiadások előirányzat sora biztosít fedezetet. 

 
 Felelős:         - a határozat végrehajtásáért:  

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

 Határidő:    2017. július 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő 
(Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Lőrinczi Konrád képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 13 
igen szavazat, nem szavazott 1 fő, távol lévő 1 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
349/2017. (V.18.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló 

elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az önkormányzat 2016. 

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

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

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

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
350/2017. (V.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) megújításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a bűnelkövetések, a 
kábítószer-kereskedelem, illetve a kábítószer fogyasztás visszaszorítása, és a 
prevenció érdekében az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése – figyelemmel a kor 

igényeire – úgy határoz, hogy a 2002. március 28. napján megalakult 
Dunaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot a továbbiakban Dunaújvárosi 
Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum néven működteti tovább. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert, hogy intézkedjen a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórumban a tagok aktualizálásról, tegyen javaslatot a Fórum működési 
rendjére a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
közreműködésével, és a Fórum ügyrendjét terjessze a Közgyűlés elé.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a  Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke 
                  - a Fórum ügyrendjére vonatkozó javaslat kidolgozásában: 
                    a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
 Határidő: 2017. június 30.  
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt egy 

bűnmegelőzési és kábítószerügyi koordinátor munkakörű főállású tisztviselő 
kinevezéséről és foglalkoztatásáról szóló javaslat kidolgozására.  

 
Felelős: - a javaslat kidolgozásáért: 

                    a jegyző 
                  - a javaslat kidolgozásában való közreműködésért: 
                    a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 
 Határidő: DMJV Önkormányzata Közgyűlése soron következő rendes ülése 
 
4. Jelen határozat hatályba lépésével hatályát veszti Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Közgyűlésének 28/2002. (II. 07.) KH számú határozatának 2. pontja. 
 

Felelős: a polgármester 
 Határidő:  jelen határozat hatálybalépésének napja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
351/2017. (V.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Óvodában gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens 
álláshely engedélyezéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017/18-as nevelési évben a 

Dunaújvárosi Óvoda szakmai létszámát 4 fővel csökkenti az alábbiak szerint: 
 

1 fő óvodapedagógus álláshelyet megszüntet 2017. szeptember 1. napjától, 
2 fő óvodapedagógus álláshelyet megszüntet 2017. december 16. napjától, 
1 fő óvodapedagógus álláshelyet megszüntet 2017. december 28. napjától, 
1 fő dajka álláshelyet megszüntet 2017. szeptember 1. napjától, 
1 fő dajka álláshelyet megszüntet 2017. november 1. napjától, 
 
1 fő gyógypedagógus álláshelyet létesít 2017. szeptember 1. napjától, 
1 fő gyógypedagógiai asszisztens álláshelyet létesít 2017. szeptember 1. 
napjától.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017/2018-es nevelési évre a 

fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvodában (2400 Dunaújváros, Pajtás u. 2.) 
az óvodapedagógus munkakört:           120,5  fő, 
a dajka munkakört:       58    fő, 
a pedagógiai munkát segítő munkakört:  18,5 fő, 
a technikai dolgozó munkakört:              29,5 fő 
Mindösszesen:              226,5 fő létszámban állapítja meg. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Óvoda 

vezetőjét, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntésnek megfelelően módosítsa az 
intézmény dokumentumait. 

  
Felelős:  a határozat végrehajtásáért:  
          a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 
Határidő: 2017. szeptember 1. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda vezetője részére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2017. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Hingyi László), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
352/2017. (V.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Dunaújvárosi Óvoda 

Csillagvirág Tagóvoda kémény-felújítási munkálatainak elvégzéséhez. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban meghatározott feladat 

végrehajtása vonatkozásában a Dunaújvárosi Óvoda intézmény 2017. évi 
költségvetésében az intézményfinanszírozás összegét az alábbiak szerint 
módosítja: 
A személyi juttatások előirányzatát 294.939,- forinttal, a járulék előirányzatát 
83.188,- forinttal csökkenti, mely következtében az intézmény finanszírozás is 
csökken 378.127,- Ft-tal. Az összeg Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 5 b. melléklet „Intézményi tartalék” sora 
javára kerül elszámolásra. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Óvoda kérelmében 

szereplő kémény javítására 339.738,-, forintot biztosít dologi kiadásként, mely az 
intézményfinanszírozást növeli, a változás fedezete Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 5 b. melléklet „Intézményi tartalék” 
sora. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a TOP-6.2.1-

15-DU1-2016-00002 „Dunaújvárosi Óvoda felújítása” elnevezésű projekthez 
kapcsolódóan a Dunaújvárosi Óvoda két tagóvodája költöztetése és a felújítási 
munkák miatti költségek növekedése miatt lehetnek előre nem tervezett költség-
kihatások, melyet az óvodavezető utólagos elszámolást követően terjeszt a 
Közgyűlés elé, amennyiben arra az intézmény 2017. évi költségvetése esetleges 
megtakarításai nem nyújtanak fedezetet. 

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

foglalt döntést az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének soron 
következő módosításakor vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére.  

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

         a polgármester 
          - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
         a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
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          - a költségvetés módosításáért: 
   a jegyző 
        - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:   a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                   időpontja 

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

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda részére. 
 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
           a polgármester       
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő: a határozat közlésére: 2017. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

353/2017. (V.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Óvodában a 2017/2018-as nevelési évben 

indítandó csoportok számának meghatározásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017/2018-as nevelési évben a 
Dunaújvárosi Óvoda 12 tagintézményében 56 csoport működését 
finanszírozza, egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy  
1. a Szivárvány Tagóvodában 1 csoport megszűnjön, 
2. az Aprók Háza Tagóvodában működjön tovább a Szivárvány Tagóvoda 3 

csoportja, amelyekkel együtt az Aprók Háza Tagóvoda összesen 6 
csoportos óvodaként működjön tovább a jelenlegi 8 csoportos óvoda 
helyett, 

3. a Bóbita Tagóvodában 1 csoport szüneteljen. 
 

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                   a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
Határidő:    a határozat végrehajtására: 2017. augusztus 31. 

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

Óvoda 13 tagintézménye közül a Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Tagóvodáját 
2017. augusztus 31. napjától megszünteti.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2.) 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:    2017. június 15. 

 
4. 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: 2017. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
354/2017. (V.18.) határozata 

a Fejér Megyei Pedagógia Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye 
részére ingatlan biztosításáról 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 
dunaújvárosi, 488 helyrajzi számú, természetben a Bóna István u. 7. szám alatt 
található, kivett óvoda megnevezésű 4003m2 nagyságú ingatlant 2018. 
szeptember 1. napjától határozatlan időre ingyenes vagyonkezelésbe adja a 
Székesfehérvári Tankerületi Központ részére a Fejér Megyei Pedagógia 
Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye egységes elhelyezése céljából. 

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

meghatározott ingatlant a Fejér Megyei Pedagógia Szakszolgálat Dunaújvárosi 
Tagintézménye 2017. szeptember 1. napjától birtokba vegye. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat vezetőjét, hogy a szükséges dokumentumok módosításairól, a 
vagyonkezelési szerződés módosításának előkészítéséről gondoskodjon. 

 
 Felelős:      - a határozat végrehajtásáért:  
                    a polgármester 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  
Határidő:     - a birtokbavételre: 2017. szeptember 1.  
          - a dokumentumok módosítására: 2018. augusztus 31. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Dunaújvárosi 

Óvoda az adminisztrációs egységeinek elhelyezése céljából a Dunaújváros, Lilla 
köz 1. sz. alatti ingatlannak a Fejér Megyei Pedagógia Szakszolgálat 
Dunaújvárosi Tagintézménye által használt helyiségeit 2017. szeptember 1. 
napjától birtokba vegye. 

 
 Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője              
Határidő:     a birtokbavételre: 2017. szeptember 1.  

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy – a 2016. február 24-én a DVG Zrt.-vel kötött bérleti keretszerződés 8. 
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pontja alapján kezdeményezze a szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetését 2017. szeptember 1. hatállyal. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával hatályon kívül 

helyezi a 81/2016. (II.18.) számú határozatát. 
 

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére. 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:    a határozat közlésére: 2017. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
355/2017. (V.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskolai 
Egysége Villejuif Tánciskolai Projekt (2012-2017) támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Gárdonyis 

Tanulókért Alapítvány (2400 Dunaújváros, Római krt. 6.) részére a Villejuif 
Tánciskolai Projekt 2012-2017 támogatására a 2017. évben egyszeri 170.000 Ft, 
azaz százhetvenezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.  

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelete 5. melléklet 17. Önkormányzati jogalkotás 3. dologi 
kiadások előirányzati soráról átcsoportosítás útján a költségvetési rendelet 5. a. 
melléklet egyéb kiadások kiemelt előirányzati sora alatt nevesített Dunaújvárosi 
Gárdonyis Tanulókért Alapítvány elnevezésű új soron biztosít fedezetet.  

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

Gárdonyis Tanulókért 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: 2017. május 30. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1-2. 

pontban foglalt döntést a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor vegye figyelembe.  

  
Felelős:   - a költségvetés módosításáért:  
      a jegyző 
             - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője                
Határidő:   a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
356/2017. (V.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követő 
2016. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérség 

Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésének fordulónapjára Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által elkészített 2016. évi 
költségvetési beszámolót megismerte és az abban foglaltakat elfogadja. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által elkészített 2016. 
évi költségvetési beszámolót és e határozatot a volt tagönkormányzatok 
részére megküldje. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő:   2017. május 26. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol 
lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

357/2017. (V.18.) határozata 
a 15. számú felnőtt háziorvosi körzetben található, 

dr. Ágoston Erzsébet tulajdonát képező eszközök megvásárlásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a 15. számú felnőtt 
háziorvosi körzetben található – dr. Ágoston Erzsébet tulajdonát képező 
alábbiakban felsorolt – eszközök megvásárlásához a rendelő 
működőképességének biztosítása érdekében: 

 
- 1 db Samsung AD-3014 STN típusú 53 cm képátmérőjű monitor: 20.000,- Ft, 
- 1 db számítógép (Intel (R)Core TM i3-2120 CPU, 4GB RAM, 3,3 GHZ): 

30.000,- Ft;  
- 2 db OKI B431d toneres nyomtató 2x25.000,- Ft, összesen: 50.000,- Ft; 
- 1 db defibrillátor: 300.000,- Ft. 

           
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Költségvetési és Pénzügyi 

Osztály vezetőjét, hogy az 1. pontban felsorolt eszközök ott megjelölt 
ellenértékének kiegyenlítéséről intézkedjen. 

 
Felelős:    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a benyújtott számlán szereplő időpont 

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
rendelet 5. mellékletének Egészségügyi feladatok alcím Dologi kiadások között 
szereplő Eszközvásárlás soráról a 7.a melléklet 11. Egészségügyi feladatok 
alcím Alapellátási körzetek eszközvásárlása sorra történő átcsoportosításra 
kerülő összeg terhére biztosít fedezetet. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 
                   a jegyző 

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

Határidő:    a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                   időpontja 
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, dr. Ágoston 
Erzsébetet a határozat megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről.  

 
Felelős:  -   a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 

     -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                            a jogi és szervezési igazgató 
       Határidő:     2017. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
358/2017. (V.18.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) rendelet előírásainak 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) rendelet 5. melléklet 
Egészségügyi feladatok alcím Dologi kiadások Eszközvásárlás soráról 
3.375.000,- forint a 7.a melléklet 11. Egészségügyi feladatok alcím Alapellátási 
körzetek eszközvásárlása sorra átcsoportosításra kerüljön.   

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 
                   a jegyző 

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

       Határidő:   a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                          időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

359/2017. (V.18.) határozata 
a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 174/2017. (III.9.) PM 

határozattal kiírt 2017. évi „Közművelődési pályázat”-ra benyújtott alapítványi 
kérelmek közül támogatja az alábbiakat, összesen 3.500.000,- Ft értékben: 

 
Pályázó neve Pályázat témája Támogatás E Ft 

Dunaújvárosi Szonáta 
Zeneművészeti Alapítvány 

Adventi koncert szervezése 400 

Aranyecset Alapítvány Vizuális képzés: 
tehetségfejlesztő 

foglalkozások, kiállítások az 
Arany Galériában, Arany 

János emlékév  

300 

Muzsikáló Fiatalok 
Alapítvány 

Novemberben rendezendő 
Karai József kórusfesztivál 

500 

Jószolgálati Otthon 
Közalapítvány 

Ragyogj kékben - autizmus 
világnapja helyi előadókkal 

450 

Jószolgálati Otthon 
Közalapítvány 

„Mesekönyv” készítése az 
ellátottak munkáiból 

250 

„Petőfis Tanítványainkért” 
Alapítvány 

 
 

Római városrészi családi 
napok 

375 

Dunaferr Art Dunaújváros 
Alapítvány 

Legyen turista egy 
tervezőasztalon! 

Múzeumpedagógiai program 
az építészeti emlékek 

tanútján 

100 

Dunaferr Art Dunaújváros 
Alapítvány 

Chicagói (ASEEES) 
kongresszuson a város és 

Vasmű műpártolási 
gyakorlatának bemutatása 

Nagy Annamária 
művészettörténész 

előadásában 
 

175 
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Modern Művészetért 
Közalapítvány 

20 éves a Kortárs Művészeti 
Intézet -ünnepi 

rendezvénysorozat 
szeptemberben 

 

850 

Rudas Alapítvány Római városrészi program: 
Intercisa történetének 

feldolgozása, 
ismeretterjesztő előadások 

szervezése, diákköri 
versenyen való részvétel 

100 

 
 A pályázati támogatásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2017. évi költségvetése 5.c. melléklete „Kulturális és egyéb civil szervezetek 
pályázható kerete” előirányzat terhére kell biztosítani. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem nyújt támogatást az alábbi 

pályázatokra: 
 

   Pályázó neve Pályázat témája 

Dunaújvárosi Vasas 
Táncegyüttes Alapítvány 

Felnőtt néptánc-találkozó az együttes 65.évfordulója 
alkalmából 

Dunaújvárosi Evangélikus 
Centrumért Alapítvány 

Pentele Szakrális Szabadegyetem előadásai 

Dunaferr Art Dunaújváros 
Alapítvány 

Acélszobrász szimpózium és alkotótelep 

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

1. és 2. pontban meghatározott döntésről értesítse a pályázókat, kösse meg a 
nyertes pályázókkal a 37/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékleteként elfogadott minta alapján készített támogatási szerződéseket, és 
gondoskodjon a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  

                 a polgármester       
              -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                            a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   - a határozat közlésére: 2017. május 31. 

                 - a határozat végrehajtására: a szerződéskötéshez szükséges 
                            dokumentumok benyújtását követő 8 munkanapon belül 
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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 (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
360/2017. (V.18.) határozata  

a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Utánpótlás 
Sportjáért Alapítvány (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.) által 2017. április 
11-14. között megrendezésre került  Arany Üst nemzetközi korosztályos 
úszóverseny költségeihez 1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint 
támogatást nyújt a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 5.c. melléklet 13. „sport célok és 
feladatok” alcím alatt szereplő „Sportfeladatokra felosztható keret” előirányzat 
terhére. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért 
Alapítvánnyal a 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 az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter 
előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a 
szerződésben nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a 
bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó 
bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó 
állami támogatásnak minősül. A polgármester felhatalmazása kiterjed a 
szerződéstervezetnek az európai uniós források felhasználásáért felelős 
miniszter módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés 
aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                - a céltámogatási szerződés aláírására: az európai uniós források      
                  felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata  
                  eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 

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

intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott 
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
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CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az 
önkormányzat internetes honlapján. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a gazdasági igazgatóság  
Határidő:  a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától 
                 számított 30 nap 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet soron következő módosításakor 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 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
                        a vagyonkezelési osztály vezetője  

Határidő: a 2017. 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 (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
361/2017. (V.18.) határozata 

dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett épület, 
udvar megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található 

ingatlan hasznosításáról (Kovács Norbert kérelme) 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata dunaújvárosi 2976/18 hrsz.-ú, osztatlan 
közös tulajdonban lévő ingatlanon fennálló 70/100-ad tulajdonrészéből 2064 m2 
nagyságú földterületet, azaz  52/100-ad tulajdoni hányadot, 4.000 Ft/m2, 
valamint az ezen a földterületen elhelyezkedő 314 m2 nagyságú 
felépítményrészt, azaz 52/100-ad tulajdoni hányadot, 20.000 Ft/m2 kikiáltási 
áron, azaz mindösszesen 14.500.000,-Ft kikiáltási áron, nyilvános pályázati 
úton kívánja, együttesen értékesíteni azzal, hogy a pályázati felhívásban 
szerepelnie kell annak a kitételnek, miszerint a tulajdonostársakat és a Magyar 
Államot az ingatlanra elővásárlási jog illeti meg, így a nyertes ajánlattevővel 
megkötött adásvételi szerződés azt követő napon lép hatályba, hogy az 
ingatlanra elővásárlásra jogosultak lemondanak elővásárlási jogukról, vagy a 
nyilatkozattételi határidő lejár. A vételáron felül a nyertes pályázót terhelik a 
használati megosztás és a forgalmi értékbecslés költségei.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja jelen határozat 

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

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a közös 

tulajdonon fennálló tulajdoni hányadok módosításáról szóló szerződést,- mely 
tartalmazza a nyertes pályázó részére az 1. pontban foglaltak szerinti tulajdoni 
hányad értékesítését, és a többi tulajdonostársnak az elővásárlási jogról való 
lemondó nyilatkozatát is,- a polgármester megkösse az ügyrendi igazgatási és 
jogi bizottság állásfoglalása kikérését követően. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:    a pályázati kiírás megjelentetésére: 2017. május 31. 
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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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

362/2017. (V.18.) határozata 
a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 

természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan, vagy annak egy része 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékeléséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, 

kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban 
található ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot eredményesnek, a 
benyújtott pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja az alábbiak szerint: 
- Sifekó Kft. a benyújtott pályázatában nem nyilatkozott a közműkapacitások saját 
költségen történő megvalósításáról, ennek okán pályázata érvénytelen, mely a 
pályázati felhívás 5. pontjának nem felel meg, továbbá a megküldött változási 
vázrajzon nem szerepel Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya által „Hatályos HÉSZ-SZT-
nek megfelelő kialakítású, forgalomképes, értékesítésének akadálya építészeti 
szempontból nincs akadálya.” bejegyzés. 
- a Daru-Team Kft. által megküldött változási vázrajzon nem szerepel 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi, Építésügyi 
és Környezetvédelmi Osztálya által „Hatályos HÉSZ-SZT-nek megfelelő 
kialakítású, forgalomképes, értékesítésének akadálya építészeti szempontból 
nincs akadálya.” bejegyzés, azt külön levélben írta le a Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály (a levélben a rajz egyértelműen nem beazonosítható). 

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

pontban jelölt pályázók részére a megfizetett pályázati biztosítékok 
visszautalásra kerüljenek a határozat közlésétől számított 8 napon belül. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:    a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                   követő nyolc napon belül 



58 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
363/2017. (V.18.)  határozata  

a Dunamenti Regionális Népfőiskola és az Önkormányzat között fennálló 
bérleti szerződés felmondásáról szóló határozati javaslat módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunamenti Regionális Népfőiskola és 
az Önkormányzat között fennálló bérleti szerződés felmondásáról szóló határozati 
javaslatot az alábbi 4. ponttal egészíti ki: 
 
„4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Dunamenti Regionális 

Népfőiskolát, hogy a közgyűlés 2017. június 15-ei ülésén nyújtsa be üzleti tervét 
és mindazon szerződéseit, ami a jövőben várható vagy megnyert 
pályázatokhoz kapcsolódik, amelyekkel bizonyítani tudja, hogy működőképes 
és rentábilis.” 
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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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 4 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
364/2017. (V.18.)  határozata  

a Dunamenti Regionális Népfőiskola és az Önkormányzat között fennálló 
bérleti szerződés felmondásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az alábbi dokumentumokat: 
 

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere által a Dunamenti Regionális 
Népfőiskola (2400 Dunaújváros, Jókai M. u. 19.) részére megküldött az Önkormányzat 
és a Népfőiskola között fennálló bérleti szerződést felmondó levelet, mely szerint az 
Önkormányzat 2017. május 31. napjára felmondja a hivatkozott szerződést; 

 
- a Dunamenti Regionális Népfőiskola által bérelt és az Önkormányzat tulajdonát képező 

2400 Dunaújváros, Jókai M. u. 19. szám alatti ingatlan felújítására, karbantartására 
vonatkozó elszámolást és a Népfőiskola folyamatban lévő projektjeit, működését, 
anyagi helyzetét ismertető levelét. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. pontjában megjelölt 

dokumentumok ismeretében úgy határoz, hogy egyetért a határozat mellékletét képező 
felmondó levélben foglaltakkal és helyben hagyja a bérleti szerződés felmondását, 
tekintettel az alábbiakra: 
1. nem lát reális esélyt arra, hogy a Dunamenti Regionális Népfőiskola a jövőben 

teljesíteni tudja a bérleti szerződésből eredő kötelezettségét, azaz olyan értékben tud 
saját költségén beruházást megvalósítani a bérleményen, mely összeg fedezni képes 
az 50.000,- Ft-on felüli bérleti díj összegét; 

2. hiányolja a Dunamenti Regionális Népfőiskola azon szándéknyilatkozatát, hogy 
szerződéses kötelezettségét szolgáltatásnyújtással teljesítené. 

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

kapcsolatos intézkedések megtételére és jelen 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 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Dunamenti Regionális 

Népfőiskolát, hogy a közgyűlés 2017. június 15-ei ülésén nyújtsa be üzleti tervét és 
mindazon szerződéseit, ami a jövőben várható vagy megnyert pályázatokhoz 
kapcsolódik, amelyekkel bizonyítani tudja, hogy működőképes és rentábilis. 
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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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
365/2017. (V.18.) határozata  

a 134/2012. (IV.12.) határozat rendezvényszervező munkacsoport 
létrehozásáról szóló 4. pontjának hatályon kívül helyezéséről  

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 134/2012. (IV.12.) határozata 
rendezvényszervező munkacsoport létrehozásáról szóló 4. pontját 2017. május 19-ei 
kezdettel hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős:    - a határozat közléséért: 
     a polgármester  
   - a határozat közlésében való közreműködésért: 
 a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója   
Határidő:         2017. május 19. 
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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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 5 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

366/2017. (V.18.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata kilép a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségéből.  

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

a határozat 1. mellékletét képező kilépési nyilatkozatot aláírja, és elektronikus, 
valamint postai úton - tértivevényes levélként - benyújtsa a Magyar 
Önkormányzatok Szövetsége részére.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy tegye 

meg a szükséges intézkedéseket a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből 
történő év közbeni kilépéssel kapcsolatos tagdíjfizetés rendezésével 
kapcsolatosan.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                  a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         aljegyző  

Határidő:  - a határozat és a kilépési nyilatkozat benyújtására: 2017. május 19. 
                         - a tagdíjfizetéssel intézésére: 2017. június 30.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

367/2017. (V.18.) határozata 
a 260/2017. (IV.21.) határozat módosításáról, megbízási szerződés 
megkötéséről a DUDIK Fesztivál megrendezéséről a DVG Zrt-vel  

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 260/2017. (IV.21.) határozata 2. 
pontját úgy módosítja, hogy a rendezvény pénzügyeinek és szervezési feladatainak 
ellátásával a DVG Zrt-t bízza meg. A Közgyűlés a határozat egyéb rendelkezéseit 
változatlan tartalommal hatályban tartja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a határozat mellékletét képező megbízási szerződést kösse meg a DVG Zrt-vel. 
 
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 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
368/2017. (V.18.) határozata  

a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat 
ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás elszámolásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja a Dunaújvárosi 

Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) és Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött közfeladat ellátási szerződésben 
meghatározott feladatok ellátására 2016. évben biztosított 95.851.905,-Ft, forrás 
felhasználásáról készült 2016. évi veszteségkiegyenlítésről/ellentételezésről szóló 
elszámolást 4.483.700,-Ft veszteséggel és az Éves Működési Jelentést annak 
ismeretében, hogy az elszámolást képező bizonylatok tételes vizsgálata nem történt 
meg, az elszámolás vizsgálata során az előkészítő osztály a társaság által megküldött és 
jelen határozat mellékletét képező táblázatban szereplő adatok vette alapul. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Költségvetési és Pénzügyi 
Osztályt, hogy az 1. pontban hivatkozott 4.483.700,-Ft alulkompenzácós különbséget a 
közfeladat ellátási szerződésben rögzítettek szerint 30 napon belül utalja át a 
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. részére.  
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban megjelölt összegre forrást 
biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtásának 
szabályaitól szóló önkormányzati rendelete 5.a. sz. melléklete 14. Vagyongazdálkodási 
feladatok 14.2. Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. működtetésével, 
rendezvényekkel kapcsolatos során. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy jelen határozat 2. 
pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron következő 
módosítása során vegye figyelembe. 
 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert 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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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol 
lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
369/2017. (V.18.) határozata 

a Sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozó beszerzési eljárás keretében 
gazdasági szereplők kiválasztására, beszerzési eljárás lefolytatására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy „Szolgáltatási 

koncessziós (üzemeltetési) szerződés a dunaújvárosi Jégcsarnok és a 
dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetése” tárgyú eljárás nem tartozik a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá, önkormányzati 
beszerzési eljárást kíván lefolytatni, egyben elfogadja a határozat 1. számú 
mellékletében csatolt ajánlatkérést, valamint a határozat 2. számú mellékleteként 
csatolt Szolgáltatási koncessziós (üzemeltetési) szerződést. 

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

határozat 1. és 2. számú mellékletei megküldésével, az ajánlatkéréshez 
szükséges lépéseket tegye meg az alábbi gazdasági társaságok felé: 
- Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. (4025 Debrecen, Simonffy u. 17-19.) 
- DVG Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) 
- Pentele Clear Kft. (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 6.) 
- Top Cleaning Kft. (1101 Budapest, Albertirsai út 10. 33. ép.) 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

  a polgármester  
  - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

  a vagyonkezelési osztály 
  a városüzemeltetési és beruházási osztály 

Határidő: a határozat közlésére és az ajánlatkérés megküldésére: az előkészítő 
osztálynak való megküldését követő nyolc napon belül 

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

pontban jelzett ajánlatkérésre beérkezett ajánlatokat terjessze a közgyűlés elé 
2017. június 15-ei ülésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

  a polgármester  
  - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

  a vagyonkezelési osztály 
  a városüzemeltetési és beruházási osztály 

Határidő: az ajánlatok közgyűlés elé terjesztésére: 2017. június 15. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1) pontban foglalt beszerzési 

eljárás eredményeként létrejövő üzemeltetési szerződés teljesítésére, a 2017. évi 
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szolgáltatás ellátásához szükséges fedezetet 2017. augusztus 1. napjától nettó 
25.083.000,- Ft/hó, vagyis 125.415.000,- Ft/ 5 hónap összegben határozza meg. 
DMJV Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2017.(II. 17) önkormányzati rendelet 5. b. melléklet általános tartalék elnevezésű 
feladat soráról nettó 15 millió Ft + Áfa, azaz bruttó 19,05 millió Ft összeget az 5.a 
melléklet 13. cím/13.2. Amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása 
sportlétesítmény használatra előirányzat sorára történő átcsoportosítás útján 
pótfedezetet biztosít a szolgáltatás 2017. évi ellátásának biztosítására. 
 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 
szerződés időtartama alatt, a szolgáltatás ellátásához szükséges fedezetet az 
Önkormányzat 2018.-2019. évi költségvetéseiben biztosítja. 
 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. pontban 
foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet következő 
módosítása során, továbbá a 4. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018-
2019. évi költségvetési rendeletek elkészítése során vegye figyelembe. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

a jegyző 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a 2017. 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 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
370/2017. (V.18.) határozata  

a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2016. évi beszámolójának és 
2017. év I.-V. havi eredménytervének elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 
2016. évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 23.865 eFt mérleg főösszeggel, 
-38.680 eFt (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel a határozat 1., 2. és 3. számú 
mellékletei szerint és a 2017. év I-V. havi 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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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, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
371/2017. (V.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója megválasztására  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Dunaújvárosi Partvédelmi 

Vállalat vezető tisztségviselőjének megbízatása lejárta miatt 2017. június 01-től, 
2018. május 31-ig Gergő Edmondot választja meg új igazgatónak bruttó 
100.000,- Ft/hó díjazás mellett. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat által 
előkészített Alapító Okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt társasági szerződés és a munkaszerződés aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                 a polgármester                              
                - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő érkezésétől 
                    számított 8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

372/2017. (V.18.) határozata  
a DVG Zrt. 2016. évi beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Zrt. 2016. évi beszámolóját, 
annak kiegészítő mellékletét 2.319.758 eFt mérleg főösszeggel, 15.432 eFt adózott 
eredménnyel a határozat 1., 2., 3. 4. számú mellékletei szerint elfogadja, azzal, hogy 
az eredményt eredménytartalékba kell helyezni, valamint a 2017. évi üzleti tervét a 
határozat 5. számú melléklete szerint, egyben utasítja polgármestert a határozat 
közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásáért: 
                a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt), ellene szavazott 2 fő (Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

373/2017. (V.18.) határozata  
a DSZSZ Kft. 2016. évi beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás kialakításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 

Szolgáltató Kft. 2016. 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. ügyvezető igazgatóját, hogy a 2017. június 15-i közgyűlésre 
készítsen jelentést a gazdasági társaság működésével kapcsolatosan, egyben 
kinyilvánítja, hogy a 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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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), ellene 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

374/2017. (V.18.) határozata  
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 

2016. évi beszámolójának fogadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi 
Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 
13.702 eFt mérleg főösszeggel, -3.440 eFt mérleg szerinti eredménnyel 
(veszteség) eredménnyel a határozat 1., 2., és 3. számú mellékletei szerint, 
valamint a 2017. évi mérleg- és eredménytervet a határozat 4. számú 
melléklete szerint elfogadja, egyben utasítja a polgármestert a határozat 
közlésére. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai NKft. javadalmazási szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott 
beszámolóval lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2017. 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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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
375/2017. (V.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője és 
könyvvizsgálója megválasztására  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének megbízatása lejárta miatt 
2017. június 01-től, 2018. május 31-ig Kiss András Pétert új ügyvezetőnek 
megválasztani bruttó 400.000,- Ft/hó megbízási díj mellett. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai Nonprofit Kft. jelenlegi könyvvizsgálója 2017. május 31-én történő 
megbízatása lejárta miatt 2017. június 01-től 2018. május 31-ig Tóthné Nagy 
Etelkát bízza meg bruttó 457.200,- + Áfa/év megbízási díj mellett. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a társasági szerződés módosítás és a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására, az 
ügyrendi igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően, továbbá felkéri és 
felhatalmazza a jelen határozat mellékleteként előkészített megbízási 
szerződés aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                 a polgármester                              
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő érkezésétől 
                    számított 8 napon belül 

                          - a társasági szerződés aláírására: a taggyűlési határozat 
                            meghozatalától számított 15 napon belül  

-  a megbízási szerződés aláírására: a taggyűlési határozat 
 meghozatalától számított 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol 
lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

376/2017. (V.18.) határozata  
a Dunaújváros Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 2016. évi éves beszámolójának, 

2017. szakmai és pénzügyi tervének elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját 
373.256 e Ft mérleg főösszeggel és -35.878 eFt mérleg szerinti eredménnyel 
(veszteség) a határozat 1., 2., és 3. mellékletei szerint elfogadja azzal, hogy 2017. 
évre prémium feladatot nem tűz ki, a 2017. 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:   a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                  nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

377/2017. (V.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. részére nyújtott 

tagi kölcsönök visszafizetési határidejének módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2015. július 02-án a 

DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft.-vel (DF-DKA Nkft.-vel) 
30.000.000,- Ft (465/2015. (VI.18.) határozat alapján) összegű kötött tagi 
kölcsönszerződés visszafizetési határideje 2015. november 30-ról 2018. május 31-re 
módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. számú mellékleteként 
csatolt szerződés módosításának 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 szerződésmódosítás aláírására: 2017. június 16. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2016. szeptember 23-án 

a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft.-vel (DF-DKA Nkft.-vel) 
40.000.000,- Ft (605/2016. (IX.22.) határozat alapján) összegű kötött tagi 
kölcsönszerződés visszafizetési határideje 2016. december 31-ről 2018. május 31-re 
módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. számú mellékleteként 
csatolt szerződés módosításának 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 szerződésmódosítás aláírására: 2017. június 16. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2015. szeptember 29-én 

a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft.-vel (DF-DKA Nkft.-vel) kötött 
40.000.000,- Ft (547/2015. (IX.17.) határozat alapján) összegű tagi kölcsönszerződés 
visszafizetési határideje 2016. december 31-ről 2018. május 31-re módosuljon, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a határozat 3. számú mellékleteként csatolt szerződés 
módosításának 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 szerződésmódosítás aláírására: 2016. november 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 
fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
378/2017. (V.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. ügyvezetője, 
könyvvizsgálója megválasztására felügyelőbizottsági tag visszahívása 

és új felügyelőbizottsági tag jelölése 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 

Akadémia Nkft. vezető tisztségviselőjének megbízatása lejárta miatt 2017. június 01-től, 
2018. május 31-ig Szemenyei Istvánt választja meg új ügyvezetőnek bruttó 350.000,- 
Ft/hó megbízási díj mellett. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 

Akadémia Nkft. jelenlegi könyvvizsgálója 2017. május 31-én történő megbízatása 
lejárta miatt 2017. június 01-től 2018. május 31-ig Viczkó és Társa Kft.-t jelöli 35.000,- 
+ Áfa/hó megbízási díj mellett azzal, hogy a társaság nevében eljáró könyvvizsgáló 
Viczkó József. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának 

rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése 5) pontja 
alapján a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. (székhelye: 2400 
Dunaújváros, Eszperantó út 2-4., Cg.07-09-020044) felügyelőbizottság tagját Mészáros 
Virágot visszahívja 2017. május 31. napjával, egyúttal a társaság új felügyelőbizottsági 
tagjának Kovács Judit Gabriellát választja meg 2017. június 1. napjától 2020. május 
31-ig szóló, határozott időtartamra. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a társasági szerződés módosítás és a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására, az ügyrendi igazgatási és 
jogi bizottság állásfoglalását követően, továbbá felkéri és felhatalmazza a jelen 
határozat mellékleteként előkészített megbízási szerződés aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                 a polgármester                              
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselője 
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                            a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő érkezésétől 
                    számított 8 napon belül 

                           - a társasági szerződés aláírására: a taggyűlési határozat 
                             meghozatalától számított 15 napon belül  
                            - a megbízási szerződés aláírására: a taggyűlési határozat 
                             meghozatalától számított 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
379/2017. (V.18.) határozata 

 az önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló 
egyes gazdasági társaságok szervezetében történő változtatásokra 

(DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.)  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. jelenlegi könyvvizsgálója 2017. május 31-én történő 
megbízatása lejárta miatt 2017. június 01-től 2018. május 31-ig Tóthné Nagy 
Etelkát választja meg a társaság új könyvvizsgálójának. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, az ügyrendi igazgatási 
és jogi bizottság állásfoglalását követően. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              

        a polgármester 
                - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                    érkezésétől számított 8 napon belül 

       - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                           15 napon belül 



76 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

380/2017. (V.18.) határozata 
az önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló 

egyes gazdasági társaságok szervezetében történő változtatásokra 
( Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.)) 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 

Kft. jelenlegi könyvvizsgálója 2017. május 31-én történő megbízatása lejárta 
miatt 2017. június 01-től 2018. május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát választja meg a 
társaság új könyvvizsgálójának. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, az ügyrendi, igazgatási 
és jogi bizottság állásfoglalását követően.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              

                 a polgármester 
      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8 napon belül 

       - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                             15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
381/2017. (V.18.) határozata 

 az önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló 
egyes gazdasági társaságok szervezetében történő változtatásokra 
(Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő 

Szolgáltató Nonprofit Kft.) 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ferencz Kornélnak a Dunanett 
Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjének megbízatása lejárta miatt 2017. június 01-től, 2018. május 
31-ig Ferencz Kornélt választja meg a társaság ügyvezetői feladatainak 
munkaviszony keretében történő ellátására, változatlan feltételek mellett, bruttó 
550.000.-Ft/hó munkabér ellenében. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Dunaújvárosi 

Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. jelenlegi 
könyvvizsgálója 2017. május 31-én történő megbízatása lejárta miatt 2017. 
június 01-től 2018. május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát választja meg a társaság új 
könyvvizsgálójának. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, az ügyrendi igazgatási 
és jogi bizottság állásfoglalását követően, továbbá felkéri és felhatalmazza jelen 
határozat mellékletét képező munkaszerződés megkötésére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              

        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                    érkezésétől számított 8 napon belül 

       - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                            15 napon belül 
       - a munkaszerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                             számított 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Szabó Zsolt), távol 
lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
382/2017. (V.18.) határozata 

 az önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló 
egyes gazdasági társaságok szervezetében történő változtatásokra 

(DUNANETT VAGYONKEZELŐ Kft.) 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ferencz Kornélnak a DUNANETT 

VAGYONKEZELŐ Kft. ügyvezetőjének megbízatása lejárta miatt 2017. június 
01-től 2018. május 31-ig új ügyvezetőnek javasolja Ferencz Kornélt a Dunanett 
Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit 
Kft. által megválasztani a társaság új ügyvezetőjének, azzal hogy a társaság 
ügyvezetői feladatait megbízási jogviszony keretében, megbízási díj nélkül látja 
el. 

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

közlésére, valamint a jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződés 
aláírására, továbbá felhatalmazza a Dunanett Dunaújvárosi Regionális 
Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az 
alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat jelen határozatban foglaltak szerinti aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért 

        a polgármester 
        Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő 
                          Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a DUNANETT VAGYONKEZELŐ Kft. ügyvezetője 
      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
        a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                    érkezésétől számított 8 napon belül 

       - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                            15 napon belül 
       - a megbízási szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                            számított 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a V. határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), nem szavazott 4 fő (Barta Endre, Gombos István, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

383/2017. (V.18.) határozata 
 az önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló 

egyes gazdasági társaságok szervezetében történő változtatásokra 
(Innopark Nonprofit Kft.) 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Rauf Norbertnek, az Innopark 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízatása lejárta miatt 2017. június 01-től 
2018. május 31-ig Rauf Norbertet választja meg a társaság ügyvezetői 
feladatainak munkaviszony keretében történő ellátására, változatlan feltételek 
mellett, bruttó 300.000-Ft/hó munkabér ellenében. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Innopark Nonprofit Kft. 

jelenlegi könyvvizsgálója 2017. május 31-én történő megbízatása lejárta miatt 
2017. június 01-től 2018. május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát választja meg a 
társaság új könyvvizsgálójának. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, az ügyrendi igazgatási 
és jogi bizottság állásfoglalását követően, továbbá az ügyvezető 
munkaszerződése aláírására, jelen határozat mellékletét képező tartalommal. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              

                          a polgármester 
      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                    érkezésétől számított 8 napon belül 

                          - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                            15 napon belül 
       - a munkaszerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                            számított 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Gombos István), 
nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

384/2017. (V.18.)  határozata  
a Dunamenti Regionális Népfőiskola és az Önkormányzat között fennálló 

bérleti szerződés felmondásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az alábbi dokumentumokat: 
 

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere által a Dunamenti Regionális 
Népfőiskola (2400 Dunaújváros, Jókai M. u. 19.) részére megküldött az 
Önkormányzat és a Népfőiskola között fennálló bérleti szerződést felmondó levelet, 
mely szerint az Önkormányzat 2017. május 31. napjára felmondja a hivatkozott 
szerződést, amennyiben 2017. júniusi rendes közgyűlésre benyújtja az üzleti tervét, 
amelyből a közgyűlés biztosítottnak látja a bérleti díj fizetés folyamatos képességét, 
úgy a felmondást visszavonja. 

 
- a Dunamenti Regionális Népfőiskola által bérelt és az Önkormányzat tulajdonát 

képező 2400 Dunaújváros, Jókai M. u. 19. szám alatti ingatlan felújítására, 
karbantartására vonatkozó elszámolást és a Népfőiskola folyamatban lévő projektjeit, 
működését, anyagi helyzetét ismertető levelét. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. pontjában megjelölt 

dokumentumok ismeretében úgy határoz, hogy egyetért a határozat mellékletét képező 
felmondó levélben foglaltakkal és helyben hagyja a bérleti szerződés felmondását, 
tekintettel az alábbiakra: 
1. nem lát reális esélyt arra, hogy a Dunamenti Regionális Népfőiskola a jövőben 

teljesíteni tudja a bérleti szerződésből eredő kötelezettségét, azaz olyan értékben tud 
saját költségén beruházást megvalósítani a bérleményen, mely összeg fedezni képes 
az 50.000,- Ft-on felüli bérleti díj összegét; 

2. hiányolja a Dunamenti Regionális Népfőiskola azon szándéknyilatkozatát, hogy 
szerződéses kötelezettségét szolgáltatásnyújtással teljesítené. 

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

kapcsolatos intézkedések megtételére és jelen határozat közlésére azzal, hogy a 
birtokbavétel időpontja 2017. június 30. napja legyen abban az esetben, ha a közgyűlés 
a bérleti szerződés felmondását nem vonja vissza. 

 
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 

 
 


