
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. február 28-ai ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

38/2013. (II.28.) határozata 
a közgyűlési zárt meghívóban napirendi pont 

zárt ülésen történő tárgyalásának elrendeléséről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. február 28-ai zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a C.C. Audit Kft. 
által készített „Igazságügyi szakértői vélemény Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata gazdálkodásának állapot felméréséről” szóló szakvélemény 
megtárgyalására” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontra 
való hivatkozással. Indoka az előterjesztésben szereplő szakértői vélemény az 
önkormányzat egyes vagyonelemeire vonatkozóan is megfogalmaz konkrét 
elképzeléseket, javaslatokat. Ezen adatok nyilvánosságra kerülése az önkormányzat, 
illetve gazdasági társaságainak üzleti érdekét sértheti.  
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla)  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserni Béla közvetlenül a szavazás után szóban jelezte a közgyűlés és a 
jegyzőkönyvvezető részére, hogy tévesen „nem szavazott” és kérte, hogy szavazatát 
„igen” szavazatként vegyék figyelembe, ezáltal az „igen” szavazatok száma 15-re 
módosult.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
39/2013. (II.28.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala létszámának 
bővítésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal létszámát 1 

fő közbiztonsági referens munkakörrel bővíti. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a jegyző 
 - a végrehajtásban való közreműködésért: 
  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
Határidő: 2013. március 01. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 

önkormányzat 2013. évi költségvetése, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata soron következő 
módosításakor az 1. pontban foglaltakat vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
                 az adó, költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetés, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat  
                     módosításának következő időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gál Roland)  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

40/2013. (II.28.) határozata 
a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesületnek a Magyar Vízilabda Szövetség 

pályázatán való részvételének a támogatására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Dunaújvárosi Főiskola 
Vízilabda Egyesületnek a Magyar Vízilabda Szövetség pályázatán való 
részvételét. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a koordinációs és 

városfejlesztési ügyekért felelős alpolgármestert, hogy folytasson egyeztetést a 
Fabó Éva Sportuszoda felújítási koncepcióját készítő MCM 96 Kft-vel a pályázati 
anyaggal kapcsolatos megbízási szerződés előkészítésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a jogi és szervezési igazgató 
Határidő:  2013. március 5. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót – mellette szavazott 8 fő (Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 6 fő (Kismoni László, Pintér Attila,  Pintér 
Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő Cserna 
Gábor) – elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés I. fejezetet  – mellette szavazott 15 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni 
László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán)  – elfogadta.  

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés II. fejezetet – mellette szavazott 15 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni 
László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

41/2013. (II.28.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok határidő módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

- a 494/2012. (XII.13.) határozat végrehajtási határidejét 2013. március 10-ére;      
- a 498/2012. (XII.13.) határozat végrehajtási határidejét  2013. március 10-ére 
módosítja.  

 
 2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 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 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József,  
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt)  – megalkotta az 
5/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Pintér 
Tamás), tartózkodott 3 fő (Kismoni László, Selyem József, Tóth Kálmán)  – 
megalkotta a 6/2013. (IIII.1.) önkormányzati rendeletét. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserni Béla, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor)  – megalkotta a 7/2013. 
(IIII.1.) önkormányzati rendeletét. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt)  – megalkotta a 8/2013. 
(III.1.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az I. határozati javaslat “A” változatát – mellette 
szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), 
tartózkodott 6 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

42/2013. (II. 28.) határozata  
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat üzemeltetésében működő 
oktatási intézmények, fenntartásában lévő óvodák, valamint a Dunaújvárosi 

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
közétkeztetési feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

szükséges anyagi fedezet biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a "Vállalkozási 
szerződés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat üzemeltetésében 
működő oktatási intézmények, fenntartásában lévő óvodák, valamint a 
dunaújvárosi Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai közétkeztetési feladatainak ellátására" tárgyában indított közbeszerzési 
eljárás során a tárgyalások befejezésével nem érkezett ajánlatkérő 
rendelkezésére álló fedezet – az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete 
alapján számított nettó 551.741.000 HUF – mértékére tekintettel megfelelő ajánlat, 
ugyanis a Zalagast Kft. ajánlattevő végső ajánlatában szereplő éves nettó 
ellenérték 620.439.726 HUF, a Sodexo Magyarország Kft. végső ajánlatában 
szereplő éves nettó ellenérték pedig 653.820.088,84 HUF. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése annak érdekében, hogy az eljárás 

eredményes legyen kijelenti, hogy az eljárás anyagi fedezeteként a 2013-as évben 
nettó 620.439.726 HUF összeget biztosít, ezért elrendeli az önkormányzat 2013. 
évi költségvetési rendeletének módosítását. 

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

foglalt kötelezettséget a költségvetés módosításakor vegye figyelembe, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás 
teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

  a polgármester 
 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 - a költségvetés módosításáért: 

  a jegyző 
- a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke, 
  a pénzügyi bizottság elnöke, 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet következő módosításának időpontja 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Igen. Az „A” változatra. 
 

Dr. Kukorelli Sándor jegyző: 
 
Cserni Béla képviselő úr? 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Igen. 
 

Dr. Kukorelli Sándor jegyző: 
 
Gál Roland képviselő úr? 
 

Gál Roland képviselő: 
 
Igen. 
 

Dr. Kukorelli Sándor jegyző: 
 
Gombos István alpolgármester úr? 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Igen. 
 

Dr. Kukorelli Sándor jegyző: 
 
Hingyi László képviselő úr? 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Igen. 
 

Dr. Kukorelli Sándor jegyző: 
 
Izsák Máté képviselő úr? 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Igen az „A” változatra. 
 

Dr. Kukorelli Sándor jegyző: 
 
Kismoni László képviselő úr? 
 

Kismoni László képviselő: 
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Nem. 
 

Dr. Kukorelli Sándor jegyző: 
 
Lőrinczi Konrád képviselő úr? 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Igen. 
 

Dr. Kukorelli Sándor jegyző: 
 
Nagy Zoltánné képviselő asszony? 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 
Igen. 
 

Dr. Kukorelli Sándor jegyző: 
 
Pintér Attila képviselő úr? 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Nem. 
 

Dr. Kukorelli Sándor jegyző: 
 
Pintér Tamás képviselő úr? 
 

Pintér Tamás képviselő: 
 
Igen. 
 

Dr. Kukorelli Sándor jegyző: 
 
Selyem József képviselő úr? 
 

Selyem József képviselő: 
 
Nem. 
 

Dr. Kukorelli Sándor jegyző: 
 
Szabó Zsolt képviselő úr? 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Nem.  
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Dr. Kukorelli Sándor jegyző: 
 
Sztankovics László képviselő úr? 
 

Sztankovics László képviselő: 
 
Igen. 
 

Dr. Kukorelli Sándor jegyző: 
 
Tóth Kálmán képviselő úr? 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tartózkodom. 
 

A név szerinti szavazás eredményeképpen a következő határozatot hozta a 
közgyűlés: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
43/2013. (II. 28.) határozata  

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat üzemeltetésében működő 
oktatási intézmények, fenntartásában lévő óvodák, valamint a Dunaújvárosi 

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
közétkeztetési feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a "Vállalkozási szerződés a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat üzemeltetésében működő 
oktatási intézmények, fenntartásában lévő óvodák, valamint a dunaújvárosi 
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
közétkeztetési feladatainak ellátására" tárgyban indított közbeszerzési eljárásban 
a tárgyalásokat mindkét ajánlattevővel lezártnak nyilvánítja és megállapítja, hogy 
mind a Zalagast Kft. ajánlattevő (8900 Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/b.), mind a 
Sodexo Magyarország Kft. (1143 Budapest, Ilka u. 31.) ajánlattevő végső ajánlata 
érvényes, továbbá az ajánlati kötöttség mindkét ajánlattevő ajánlata 
vonatkozásában beállt. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen közbeszerzési eljárás anyagi 

fedezetét 2013. február 28-i ülésén nettó 620.439.726 HUF összegre kiegészítette 
és elrendelte az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete ennek megfelelő 
módosítását, ezért jelen közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja, továbbá 
az eljárás nyerteseként a Zalagast Kft. ajánlattevőt (8900 Zalaegerszeg, Jákum F. 
u. 1/b.) hirdeti ki, mivel az eljárást megindító felhívásban megjelölt értékelési 
szempont – összességében legelőnyösebb ajánlat – alapján a legkedvezőbb 
érvényes ajánlatot tette. 

 
Felelős: - a határozat közléséért, valamint a szerződés aláírásáért: 

  a polgármester 
 - a határozat közlésében való közreműködésért, valamint a szerződés 

 aláírásra 
  történő előkészítéséért: 

 



 14 

  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 

  2013. március 01. 
- a szerződéskötésre: 
  a Kbt. szerinti szerződéskötési moratórium lejártának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Kismoni László, Szabó Zsolt), 
tartózkodott 4 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Tóth Kálmán)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

44/2013. (II. 28) határozata 
a közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében 

biztosított étkeztetési szolgáltatási díj megállapításáról 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által fenntartott 

köznevelési intézményekben (óvoda, általános és középiskola) a 2013. április 1-
jétől alkalmazandó szolgáltatási díjat (nyersanyagköltség és rezsiköltséget) az 
alábbiak szerint határozza meg: 

 
Intézmény nyersanyagköltség 

Ft/nap/adag 
Rezsi 

Ft/nap/adag 
Vállalkozói díj 
Ft/nap/adag 

Óvoda 310,00 + áfa 336,00 + áfa 646,00 +áfa 
Általános iskolai 
napközi otthon 

 
383,00 +áfa 

 

 
263,00 +áfa 

 

 
712,00 +áfa 

Általános iskolai ebéd 261,00 +áfa 135,00 +áfa 436,00 +áfa 
Középiskolai ebéd 278,00 +áfa 166,00 +áfa 488,00 +áfa 
Középiskolai kollégium 
- reggeli 
- ebéd 
- vacsora 

639,00 +áfa 
145,00 +áfa 
278,00 +áfa 
216,00 +áfa 

461,00 +áfa 
135,00 +áfa 
166,00 +áfa 
160,00 +áfa 

1210,00 +áfa 
308,00 +áfa 
488,00 +áfa 
414,00 +áfa 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával 2013. április 

1-jével hatályon kívül helyezi a közoktatási intézményekben alkalmazandó 
napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetés térítési díjának módosításáról 
szóló 599/2011. (XII.15.) KGY. határozatát. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a 1.) 

pontban foglalt döntést az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének 
soron következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

  a polgármester 
 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
   a Jogi és Szervezési Igazgatóság igazgatója 
 - a költségvetés módosításáért: 

  a jegyző 
 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   a pénzügyi bizottság elnöke 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
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   az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője  
  a Jogi és Szervezési Igazgatóság igazgatója 

Határidő: 2013. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosításának 
időpontja 

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

Dunaújvárosi Óvoda, illetve a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetőit tájékoztassa a 
közgyűlés határozatáról. 

 
Felelős: -     a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
               -     a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a Jogi és Szervezési Igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2013. március 1. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Kismoni László), tartózkodott 5 
fő (Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán)  – 
megalkotta a 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

45/2013. (lI.28.) határozata 
az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról,  

feladat-ellátási szerződés 2. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 10/2013 (I.24). határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az International Emergency 
Service Kft. (székhely: 1145 Budapest, Thököly út 165.) között 2012. május 29-én 
aláírt feladat-ellátási szerződés az orvosi tevékenység 2013. január 1. napjától 
határozatlan időre szóló helyettesítéssel történő ellátása miatt módosításra 
kerüljön.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékletét 

képező „Feladat-ellátási szerződés felnőtt háziorvosi feladatok végzésére 
önkormányzati tulajdonú rendelőt használó szolgáltatók esetében” megnevezésű 
szerződés 2. számú módosítását, egyben felkéri a polgármestert, hogy az 
érintettet a határozat megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről és a 
szerződést módosító okiratot írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2013. február 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

46/2013. (II. 28.) határozata 
a 14. számú felnőtt háziorvosi körzet praxisa működtetésének pályáztatásáról, 

valamint a körzet  helyettesítéssel történő ellátásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, és utólagosan 
jóváhagyja  a dunaújvárosi 14. számú felnőtt, betöltetlen háziorvosi körzet 
helyettesítésére kötött DMJV Polgármestere által aláírt, a 76/2012. (III.08.) 
közgyűlési határozat alapján készült és a jelen határozat 1. számú mellékletét 
képező feladat-ellátási szerződést.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgató  
Határidő: 2013. február 28. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi és utólagosan 

jóváhagyja, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetétől a 
14. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására a működési 
engedélyt kért.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgató  
Határidő: 2013. február 28. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, és utólagosan 

jóváhagyja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi 
Hivatala és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 
finanszírozási szerződés létrejöttéhez szükséges, Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármestere által aláírt, „Háziorvosi szolgálat helyettesítési rendje, 
hatályos: 2013. április 1. napjától” című kitöltött nyomtatványt és annak 
megküldését - mely a határozat 2. számú melléklete - a 14. számú felnőtt 
háziorvosi praxis helyettesítéssel történő ellátására  vonatkozóan. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgató  
Határidő: 2013. február 28. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 14. számú felnőtt háziorvosi körzet 

ellátására – a határozat 3. számú melléklete szerint - pályázatot ír ki. Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a határozati javaslat 
mellékletében szereplő pályázati szöveget jelentesse meg a helyben szokásos 
módon, valamint az Orvos Állás Portálon. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                 a jogi és szervezési igazgató  
Határidő: 2013. március 5.  
                                                                 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy abban az esetben, 

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

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

beérkezett pályázatokat terjessze a közgyűlés elé.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgató  
Határidő: 2013. április 18. 
 
7.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy 

amennyiben a 4. pontban megjelölt pályázat eredménytelenül záródik, terjesszen 
be javaslatot a körzet lakosainak ellátására.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgató  
Határidő: 2013. április 18. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Selyem József)  – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

47/2013. (II.28.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézményben feladat-mutató változása 
kapcsán felszabaduló előirányzat átcsoportosítására a kötelező felmentéssel 

járó közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséről, valamint az intézmény 
álláshelyei számának meghatározásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény engedélyezett álláshelyeinek számát 2013. január 1. 
napjától – a határozati javaslat mellékletében részletezett módon - 121,2 
álláshelyben állapítja meg az alábbi álláshelyek megszüntetésével: a Hétszínvirág 
Bölcsőde tagintézményben korai fejlesztést és gondozást, felkészítő felkészítést 
nyújtó szakemberek (gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor, 
pszichopedagógus, logopédus) 4 álláshelye.  

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

pontban foglalt döntés következményeként felszabaduló 10.625.328 Ft előirányzat 
biztosítson fedezetet a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézményben 6 fő 
közalkalmazott munkaviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséhez 
szükséges 3.965.829 Ft összeghez. 

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

pontban foglalt döntést és a 2. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2013. évi 
költségvetés tervezése során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert 
a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

  
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

 a polgármester 
    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
    - a költségvetés elkészítéséért: 
    a jegyző 
    - a kötelezettségvállalás végrehajtása előkészítésében való közreműkö- 
                       désért: 
    az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

 Határidő: - a 2013. évi költségvetési rendelet elkészítésének időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az intézmény vezetőjét, hogy 

2. pontban foglalt döntés teljesítése után a kifizetések pontos összegének, 
valamint a belépő közalkalmazottakhoz kapcsolódó kiadások ismeretében az adó, 
költségvetési és pénzügyi osztály vezetőjét tájékoztassa, továbbá utasítja a 
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jegyzőt, hogy az e pontban foglalt döntést a 2013. évi költségvetési rendelet 
aktuális módosításának időpontjában vegye figyelembe.  

 
 Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
  a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetője 
  a jegyző 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a pénzügyi bizottság elnöke 
                   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                   az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a költségvetési rendelet módosítására: 
                   az intézményvezető tájékoztatása után a 2013. évi költségvetési rendelet  
         módosításának időpontja 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az intézmény vezetőjét, hogy 

a felmentéssel megszüntethető közszolgálati jogviszonyt akkor szüntetheti meg 
felmentéssel, amennyiben az intézmény költségvetése azt lehetővé teszi. 

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

határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
igazgatója részére.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
   -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2013. március 1. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

48/2013.(II. 28.) határozata 
a dunaújvárosi magas part védelmi rendszer üzemeltetésére kötendő 

megállapodásra 2013. 03. 01-től – 2014. 03. 31-ig. 
 
1. DMJV Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelete alapján a Vízkár 

elhárítási szakfeladatról 2013.évre  bruttó 153.884.630 Ft-ot biztosít a magas parti 
védelmi rendszer üzemeltetésére. 
A feladatot a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat látja el 2013. március 1-től 2014. 
március 31-ig. 

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

a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal a magas parti védelmi rendszer 
üzemeltetéséről szóló a határozat mellékletét képező megállapodást aláírja.  

                
Felelős: - a megállapodás aláírásáért: 
                 a polgármester 
              -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető               
Határidő: 2013. március 1. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

49/2013. (II.28.) határozata 
a Dunaújváros, Római krt. 38/B szám alatti helyiség (nemzetiségi irodák) egy 

részének haszonkölcsönbe adására vonatkozóan a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata részére 

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

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglaltak alapján ingyenes szívességi 
használatra kölcsönadja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzata részére a dunaújvárosi 451/34/D/81 hrsz-ú, 220 m2 alapterületű 
irodai helyiségcsoportnak (természetben a Dunaújváros Római krt. 38/B szám 
alatt található) a jelen határozat 1. számú mellékletét képező műszaki vázrajz 
szerinti, a DMJV Görög Nemzetiségi Önkormányzata és a DMJV Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata által korábban használt, 2 db 24 m2-es helyiségét 
közcélú rendezvények tartása céljából. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat 2. számú mellékletét képező haszonkölcsön szerződés aláírására.  
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
        a polgármester   
      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
         a vagyonkezelési osztály a vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. március 20. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy tegye 

meg a szükséges intézkedéseket a nemzetiségi önkormányzatok 
helyiséghasználatára vonatkozó szerződéses jogviszonyok rendezésére, 
aktualizálására, különös tekintettel a DMJV Önkormányzata és a nemzetiségi 
önkormányzatok között 2012. július 10. napján létrejött Együttműködési 
megállapodás, valamint a 2009. április 20. napján kelt Haszonkölcsön szerződés 
rendezésére vonatkozóan. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
        a polgármester   
      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
         a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási Igazgatóság vezetője 
Határidő: 2013. április 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

50/2013. (II.28.) határozata 
az Intercisa Múzeum létszámbővítéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy 2013. március 1-

jétől az Intercisa Múzeum közalkalmazotti állománya 1 fő középfokú, 
közgazdasági végzettségű, legalább 10 év szakmai gyakorlattal rendelkező 
pénzügyi, adminisztrációs ügyintézővel bővüljön. A  módosítás fedezetét a 2013. 
évi költségvetési rendeletben a GESZ címszó alatt szereplő költségvetési 
támogatás terhére kell biztosítani. 

 
Felelős:    -  a határozat közléséért: 
  a  polgármester 
             -  a határozat közlésében való közreműködésért: 
             a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója  
Határidő: 2013. március 1. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 1. pontban 

elhatározottakat a 2013. évi költségvetés legközelebbi módosítása során vegye 
figyelembe, azzal, hogy a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások március 
1-jétől teljesíthetők. 

 
Felelős:  - a költségvetés előkészítéséért: 
                  a jegyző 
                - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                - a határozat végrehajtásának előkészítésében: 
                  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője   
                  az Intercisa Múzeum igazgatója           
Határidő: a 2013. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla)  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

51/2013. (II. 28.) határozata 
az Intercisa Múzeum 2013. évi munkatervének jóváhagyásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Intercisa Múzeum 2013. 
évi, a határozat mellékletét képező munkatervét. 
 
Felelős:  - a határozat közléséért: 
       a polgármester  
     - a határozat közlésében való közreműködésért: 
       a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója  
Határidő:   2013. március 8. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

52/2013. (II. 28.) határozata 
a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása Társulási 

Megállapodásának  
V. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Mötv. 146. § (1) bekezdésében 

foglalt jogszabályi kötelezettség alapján felülvizsgált, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt – a  Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása 
Társulási Megállapodását a határozat mellékletét képező tartalommal 2013. június 
30-ai hatállyal elfogadja. 

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

pontban foglalt döntésről a határozat megküldésével tájékoztassa a Társulási 
Tanácsot és a Dunaújvárosi Kistérségi Iroda Vezetőjét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2013. február 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

53/2013. (II.28.) határozata 
környezeti vizsgálatról a Magyar út – Lánczos Kornél u. –  

3331/2 hrsz-ú út – Dunaújváros-Rácalmás közigazgatási határ által határolt 
területen 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy a 442/2012. (X.18.) 
határozatával elindított rendezési terv módosításhoz az „egyes tervek és programok 
környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése, 3. 
§-a és a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 8262/2013. iktatószámon kelt állásfoglalása alapján a környezeti 
vizsgálat elvégzését nem tartja indokoltnak. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. március 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat “A” változatát – mellette 
szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

54/2013. (II. 28.) határozata 
a Dunaújváros rendezési terve módosítása elindításának elhatározásáról a 

Dózsa Gy. út – Bartók B. út – Kossuth L. u. – Vasmű út által határolt területen 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a Dózsa 

Gy. út – Bartók B. út – Kossuth L. u. – Vasmű út által határolt területen, a Dózsa 
György tér egy része a földfelszín alatt beépíthető legyen.  

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

gondoskodjon Dunaújváros helyi építési szabályzatának és a szabályozási 
tervének az 1. pontban foglaltaknak megfelelő módosításának elkészíttetéséről. 

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
     a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
     az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
                 - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  - a tervezés elindítására: 2013. április 1. 

- az előterjesztésre: az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti egyeztetés            
véleményezési eljárást követő közgyűlés 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a jegyző 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
             - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2013. április 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

55/2013(II. 28.)határozata 
a Dunaújváros, Vasmű u. 14. IV. 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú 

műteremlakás életveszélyes ablaka cseréjének költségviselésére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, Vasmű u. 14. IV. 2. 

sz. alatti önkormányzati tulajdonú műteremlakás életveszélyes ablakának 
cseréjéhez az árajánlatban megjelölt összeg 50%-át, 295. 000-Ft-ot biztosítja, a 
2013. évi költségvetés üres lakások felújítása sor terhére, abban az esetben, ha a 
bérlő, Egresi Zsuzsanna az ablakcsere költségéhez 295.000-Ft-ot a határozat 
közlésétől számított 5 munkanapon belül az önkormányzat számlájára átutal. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért:                                  
                  a közigazgatási osztály vezetője 
                - a határozat végrehajtásáért 
                  az adó. költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. március 08. 
                 - a határozat végrehajtására: 2013. április 10. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 

ablakcsere elvégzéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért 
         a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                   a  városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő:  2013. április 10. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat “B” változatát – mellette 
szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő 
(Pintér Tamás)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

56/2013.(II. 28.) határozata 
       a Dunaújváros, Római krt. 41. IX. 1. szám alatti lakáson fennálló bérleti       

jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére irányuló kérelem 
elbírálásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 
Dunaújváros, Római krt. 41. IX. 1. szám alatti lakáson fennálló lakásbérleti 
jogviszonyt közös megegyezéssel nem kívánja megszüntetni. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                   a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                   a közigazgatási osztály vezetője             
Határidő:   2013. március 8.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés  a határozati javaslat “B” változatát – mellette 
szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

57/2013.(II. 28.) határozata 
       a Dunaújváros, Szórád M. u. 44. VII. 1. szám alatti lakáson fennálló bérleti       
jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére irányuló kérelem 

elbírálásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 
Dunaújváros, Szórád M. u. 44. VII. 1. szám alatti lakáson fennálló lakásbérleti 
jogviszonyt közös megegyezéssel nem kívánja megszüntetni. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                   a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                   a közigazgatási osztály vezetője             
Határidő:   2013. március 8.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat “C” változatát – mellette 
szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

58/2013. (II.28.) határozata 
 a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyon- és 

felelősségbiztosításának kiterjesztésével kapcsolatosan 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati vagyon- és 
felelősségbiztosítási szerződés 2. számú mellékletében felsorolt kockázatviselési 
helyek és eszközök körét bővíteni kívánja a határozat 1. és 2. számú melléklete 
szerint - az Intercisa Múzeum egészére, és Dózsa Mozi vetítőgépére történő 
kiterjesztéssel - azzal, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
(régi Kbt.) 303. § (1) bekezdése, illetve a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 180. § (új Kbt.) rendelkezési szerint/miatt  a biztosítási díj változatlan marad, 
egyben utasítja a polgármestert, hogy a határozat és a határozat 3. számú 
mellékleteként csatolt jogi állásfoglalás megküldésével kérje fel, a Groupama 
Garancia Biztosító Zrt-t a jelen határozatban foglaltak végrehajtására, melyek nem 
járhatnak szerződésmódosítással. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                         
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. március 10. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat “B” változatát – mellette 
szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

59/2013. (II.28.) határozata 
 az Optimál-GB Kft-vel történő együttműködés elhatározására, a 2013. október 
01-től szükséges, új önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés 

megkötése érdekében 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. szeptember 30-án lejáró és 
2013. október 01-től szükséges új, az önkormányzati vagyon biztosítás, valamint 
munkáltatói és tevékenységi felelősségbiztosítás felkutatására felkéri az Optimál-
GB Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Szolgáltató Kft-t a jelenlegi biztosítási 
szerződésben foglalt tartalom szerint, valamint azzal, hogy a köztéri elemek 
biztosítása is kerüljön be a biztosítási körbe (buszmegálló, fal grafiti, útkátyúk, 
szeméttárolók, viharkár).  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Optimál-GB Biztosítási 

Alkusz és Pénzügyi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az önkormányzati 
vagyon- és felelősségbiztosításra vonatkozó, biztosítónkénti ajánlatokat terjessze a 
közgyűlés elé legkésőbb 2013. május 31-ig.  

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

beérkezése esetén sem hirdet eredményt.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az Optimál-GB Kft. ügyvezető igazgatója 
               - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére 2013. március 15. 
       - az ajánlatok közgyűlés elé terjesztésére: 2013. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat “B” változatát – mellette 
szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

60/2013. (II.28.)  határozata  
az önkormányzati tulajdonban álló,  

Dunaújváros, Kossuth L. u. 2/b IV.1.szám alatti lakás felújítására vonatkozóan 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt-t azzal, hogy a Dunaújváros, Kossuth L. u. 2/b IV.1.  szám alatt 
található önkormányzati tulajdonú lakás felújítását, mely a gázhálózat felújítását és 
a tisztasági festést is tartalmazza a határozat mellékletének megfelelően 414.289,- 
Ft + Áfa, azaz bruttó 526.147 Ft keretösszegen belül végezze el. 

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

felújítására forrást biztosít a 2013. évi lakóházkezelés feladatok előirányzat terhére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásáért: 
                 a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                         
       a városüzemeltetési és főépítészi igazgató     
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013.03.14. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat “B” változatát – mellette 
szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

61/2013.(II.28.) határozata 
a DMJV Önkormányzata tulajdonában álló, és a DVG Zrt. kezelésében lévő, nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítésére kiírt pályázatok értékelése 
tárgyában 

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

Önkormányzata tulajdonában álló, és a DVG Zrt. kezelésében lévő, nem lakás 
céljára szolgáló alábbi helyiségek értékesítésére kiírt pályázatokat érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja és a pályázat nyerteseinek az alábbi személyeket jelöli 
meg: 

 
Ingatlan címe Ingatlan hrsz-a alapterület Nyertes pályázó  Vételár (vételi 

ajánlat) 
Vasmű út 19. 173/7/B/24 14 m2 Rabi István (2400 Dunaújváros, 

Vasmű út 19. IV/4.) és Halmosi Károly 
János (2400 Dunaújváros, Vasmű út 
19. IV/1.) 

240.000,-Ft 

Táncsics M. u. 
22. fszt. 

31/12/E/15 3 m2 Gerzsenyi Béláné (2400 
Dunaújváros, Táncsics M. u. 22. 1/1.) 

50.000,-Ft 

Kossuth L. u. 6. 143/2/C/19 49 m2 Noé Imréné (2400 Dunaújváros, 
Táncsics M. u. 6/b, X/4.) 

741.000,-Ft 

Munkácsy M. u. 
1. 

21/2/A/12 9 m2 Szántó Tamásné (2400 Dunaújváros, 
Munkácsy M. u. 1. 4/2.) 

54.660,-Ft 

Táncsics M. út 
3/A 

111/3/A/41 296 m2 Cserni Béla (2400 Dunaújváros, 
Kossuth L. út 16. 2.3.) 

2.101.000,-Ft 

Gorkij u. 3. 126/3/E/18 80 m2 Cserni Béla (2400 Dunaújváros,   
Kossuth L. út 16. 2.3.) 

580.000,-Ft 

Nagy I. u. 4. 212/6/A/23 50 m2 Tornai Lajos (2400 Dunaújváros, 
Dobó I. u. 5. I. em. 2.) 

382.150,-Ft 

Vasmű út 17. 173/7/A/27 10 m2 Vass Tamás (2400 Dunaújváros, 
Bartók B. u. 2. fszt. 3.) 

91.000,-Ft 

         
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  felhatalmazza a polgármestert a 

nyertes pályázókkal történő, a határozat mellékletét képező adásvételi szerződés 
aláírására, valamint utasítja a DVG Zrt. vezérigazgatóját a szerződések aláírását 
követően a vevők tulajdonjogának bejegyzéséhez szükséges, az illetékes 
földhivatal előtti teljes ügyintézés lebonyolítására. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
         a DVG Zrt. vezérigazgatója 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
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Határidő:  - a határozat közlésére: 2013. március 20. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 146/2/F/12 hrsz-ú, 

természetben a Dunaújváros, Görbe u. 9. szám alatti, 13 m2 nagyságú ingatlan 
értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, egyúttal 
felkéri a polgármestert a határozat közlésére, valamint a pályázati biztosítéknak a 
pályázó részére történő visszafizetéséhez szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2013. március 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
62/2013.(II.28.) határozata 

a dunaújvárosi 2976/18 hrsz-ú ingatlan (Dunaújváros, Magyar út 106/b.) 
használatának szabályozása tárgyában  

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

tulajdonban álló dunaújvárosi 2976/18 hrsz-ú ingatlannak a jelen határozat 
mellékletét képező Vázrajzon 2976/18/IV-es számmal jelölt, az Önkormányzat 
70/100-ad tulajdoni illetőségéből 201,06 m2 nagyságú részt a 2976/18/II-es 
jelölésű, 2/100-ad  ingatlanrész tulajdonosa, Kiss János (2400 Dunaújváros, 
Szilvás út 6. II/2.) a tulajdoni hányada megközelítéséhez való átjárás céljából 
használhassa, tekintettel arra, hogy a tulajdoni illetősége jelenleg közútról nem 
megközelíthető. 

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

a 2976/18 hrsz-ú ingatlannak az 1. pont szerinti használatának szabályozására 
vonatkozó Megállapodást az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének 
kikérését követően írja alá.   

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                     a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2013. március 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Kismoni László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

63/2013. (II. 28.) határozata 
a Dunaújvárosi Kegyelet Bt-vel kötött helyiségbérleti szerződés 

megszüntetéséről, valamint a DVG Zrt-nek a Dunaújvárosi Kegyelet Bt. felé, a 
bérleti jogviszony megszűnését követően továbbra is fennálló  tartozásának 

pénzügyi rendezése tárgyában 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megszűntnek tekinti a Dunaújvárosi 

Kegyelet Bt.-vel, 2012. március 23-án megkötött, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának tulajdonában álló, dunaújvárosi 76/2/A/41 hrsz.-ú, 
természetben Dunaújváros, Október 23. tér 1. szám alatt található, mindösszesen 
17,5 m2 nagyságú helyiségre vonatkozó helyiségbérleti szerződést, egyben 
utasítja a polgármestert, hogy a határozat mellékleteként csatolt bérleti szerződés 
megszüntetéséról szóló szerződést írja alá. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                         
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. március 20. 
        a szerződés megkötésére: 2013. március 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Dunaújvárosi 

Kegyelet Bt. részére megfizeti a DVG Zrt. bruttó 1.635.169,- Ft összegű tartozását 
jelen határozat 3. pontjában foglaltak szerint. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Dunaújvárosi 

Kegyelet Bt. 2013. január 31-én fennálló iparűzési adó tartozása Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata felé 628.839,- Ft, és beszámolják a 2. 
pontban megállapított összegbe, az így fennmaradó bruttó 1.006.330,- Ft-ot 
megfizeti Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dunaújvárosi 
Kegyelet Bt. részére. 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2013. évi költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
     Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                       a polgármester 
                     - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                       a városüzemeltetési és főépítészi igazgatóság vezetője 
                     - a költségvetés módosításáért: 
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                       a jegyző 
                     - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                       a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                       a pénzügyi bizottság elnöke 
                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                     - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                       az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2013. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Kismoni László, Selyem József)  – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

64/2013. (II.28.) határozata 
az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 

módosításának egyeztetési anyagáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Országos Területrendezési 

Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának egyeztetési anyagát 
(VÁTI 2012. december)  támogatja. A terv véglegesítésénél az alábbiak 
figyelembe vételét kéri: 
a) Az Országos Területrendezési Terv 1/6. számú Országos kerékpárút 

törzshálózat elemeiről szóló mellékletében az Alsó-Dunamente kerékpárút (6-os 
jelű EuroVelo) útvonala a Dunaújvárosi járást is érintse. 

b) Az Országos Területrendezési Terv 1/7. számú Nemzetközi és országos 
jelentőségű vízi utak, közforgalmú kikötőkről szóló mellékletében az Országos 
közforgalmú kikötők közé kerüljön vissza Dunaújváros. 

c) Az Országos Területrendezési Terv 2. számú mellékletén az Országos 
Szerkezeti Terven szereplő országos kerékpárút törzshálózata érintse a 
Dunaújvárosi kistérséget. 

d) Az Országos Területrendezési Terv 2. számú mellékletén az Országos 
Szerkezeti Terven Dunaújvárosban is legyen országos közforgalmú kikötő 
jelölve. 

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

alatti határozat közlésére a BM Területrendezési és Településügyi Főosztály 
vezetőjével. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
          a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2013. február 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Selyem József)  – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
65/2013. (II.28.) határozata 

a 460/2012 (XI.15.) határozattal módosított „Épületenergetikai fejlesztések 
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázaton való 

indulásról, valamint az önrész és az előkészítés költségeinek biztosításáráról 
szóló 55/2012. (II.16.) határozat módosításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 55/2012. (II.16.) határozatot 

módosító 460/2012 (XI.15.) határozat 1. pontját változatlan tartalommal 
hatályban tartja. 

 
Felelős:    - a határozat közléséért: 

 a  polgármester 
                 - a határozat közlésében történő közreműködésért:  

        a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő:    2013. március 4. 
 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy az 55/2012. 

(II.16.) határozatot módosító 460/2012 (XI.15.) /határozat 1.) pontjában leírt 
pályázati projekt összefoglaló adatai a következők: 
 
A pályázati konstrukció száma:   KEOP-2012-5.5.0/B  
A pályázati konstrukció címe:  "Épületenergetikai fejlesztések megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva” 
A projekt címe:     „A Városháza új köntösben” 
A pályázat megvalósítási helyszíne:  2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. 
Helyrajzi száma:    74/2, 74/3 
Az auditált épület megnevezése:  Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala „A” 

épület 
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 250.000.000,- Ft 
A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési 
(elszámolható) költsége:  250.000.000,- Ft 
A KEOP pályázati forrásból származó támogatás igényelt összege: 212.500.000,- 
Ft (85 %-os támogatási intenzitással számolva) 
Az önkormányzati saját erő számszerű összege: 37.500.000,- Ft (15 %-os 
önrésszel számolva) 
Az önkormányzati saját erő forrása: Saját forrás 
 

3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 55/2012. (II.16.) határozat 2.)-
3.) pontjait e határozat 4.), 5.) és 6..) pontja szerint módosítja. 

 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a támogatás 

elnyerése esetén az 55/2012. (II.16.) határozat 2. pontja alapján e határozat 2. 
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pontjában szereplő projekt végrehajtásához szükséges, összesen 37.500.000,- 
Ft önerőt biztosít a 2013. évi költségvetési rendeletben a 7/c számú, 
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi adósságszolgálati és 
egyéb felhalmozási kiadások” című melléklete „Európai Uniós forrásból 
megvalósuló projektek kiadásai” előirányzat sor terhére.  

 
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 55/2012. 

(II.16.) határozat 2. pontja alapján e határozat 2. pontjában szereplő projekt 
végrehajtásához szükséges, a pályázatban nem elszámolható járulékos 
költségekre további 500.000,- Ft önkormányzati forrást biztosít a 2013. évi 
költségvetési rendeletben a 7/c számú, „Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2013. évi adósságszolgálati és egyéb felhalmozási kiadások” 
című melléklete „Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek kiadásai” 
előirányzat sor terhére. 

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

3. pontjában foglalt kötelezettségvállalásokat a 2013. évi költségvetés készítése 
során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel 
összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

        
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

a polgármester 
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:  

a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
- a költségvetés előkészítéséért: 

a jegyző 
- a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a pénzügyi bizottság elnöke 
az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat “A” változatát – mellette 
szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics 
László), ellene szavazott 1 fő (Kismoni László), tartózkodott 4 fő (Pintér Attila, 
Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
66/2013. (II.28.) határozata 

a Rákóczi Szövetség által indított „Beiratkozás Ösztöndíj Program” 
támogatásáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Rákóczi Szövetség (1027 
Budapest, Szász Károly u. 1. IV. 1.) részére a "Beiratkozási Ösztöndíj Program" 
költségeihez 2013. évben egyszeri 200.000,-.Ft támogatást nyújt az önkormányzat 
2013. költségvetése pénzeszköz átadás céltartalék sora terhére. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló rendelet módosításakor, pénzeszköz átadás céltartalék sora terhére vegye 
figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért  
   a jegyző 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
   a pénzügyi bizottság elnöke 
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                      -        a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért 
                               az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2013. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
67/2013.(II.28.) határozata 

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 104/2012. (III.08.) határozatának 
1.3. pontja módosítása tárgyában  

 
1. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése arra tekintettel, hogy a 

25/2013.(I.24.) határozatában 140.000.000,-Ft kamatmentes kölcsön nyújtásáról 
döntött a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére, mely összegből 
90.000.000,-Ft-ot a hitelintézetek felé fennálló tartozásai rendezésére köteles 
fordítani, a 104/2012.(III.08.) határozata 1.3. pontját akként módosítja, hogy a CIB 
Bank Zrt. felé fizetendő 10.000.000,-Ft/hó összegű törlesztő részletre vonatkozó 
fizetési kötelezettség 2013. január 05-ig tart. 

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

közlésére.  
 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2013. március 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József,  
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt)  – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

68/2013. (II.28.) határozata 
a Kulcs - Rácalmás szennyvíz elvezetési, KEOP-7.1.0/11-211-0011 azonosító 

számú projekt tervezési felmondását követő feladatok meghatározására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Tervezési feladatok 
biztosítása a Kulcs-Rácalmás közös szennyvíz elvezetése és tisztítása projekt 
előkészítése során elkészült tervek felülvizsgálata és kiegészítése” tárgyú, 
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás megindítására vonatkozó 
javaslat lényeges tartalmát, a KEOP 7.1.0/11-2011-011. azonosító számú, Kulcs-
Rácalmás közös szennyvízelvezetése és tisztítása című projekt megvalósításával 
összefüggésben. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul vette a KÉ-5468/2012. sz. 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött tervezési szerződés felmondását, 
valamint a tervező késedelmére tekintettel érvényesített kötbérigényt.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy Kulcs Község 

Önkormányzata, mint a Kulcs-Rácalmás Szennyvízberuházási Önkormányzati 
Társulás képviselője közbeszerzési értékhatár alatti eljárást indít a „Tervezési 
feladatok biztosítása a Kulcs-Rácalmás közös szennyvíz elvezetése és tisztítása 
projekt előkészítése során elkészült tervek felülvizsgálata és kiegészítése” 
tárgyában, a KEOP 7.1.0/11-2011-011. azonosító számú projekt megvalósításával 
összefüggésben, és felhatalmazza  Kulcs Község Önkormányzatát a nyertes 
pályázó kiválasztására. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kéri Kulcs Község Önkormányzatát, 

miszerint minden szükséges és lehetséges intézkedést tegyen meg annak 
érdekében, hogy az agglomerációváltás kapcsán Dunaújvárost érintő tervezési 
költségek vagy azok egy része támogatott költségként elszámolható legyen a 
projekt keretében.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester  
              -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                 a vagyonkezelési osztály  
Határidő: 2013. március 15. határozat közlésére 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határoztai javaslat “A” változatát – mellette 
szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

69/2013. (II.28.) határozata 
a DV N Zrt. megbízásáról a Fenntartható városfejlesztési programok 

előkészítése című (KDOP-3.1.1/E-13 kódszámú) pályázat lebonyolításával 
kapcsolatban 

 
1. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DV N Zrt-t a Közép-

Dunántúli Operatív Program Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése 
című KDOP-3.1.1/E-13 kódszámú pályázat megírására.  

 
2. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DV N Zrt.-t a Közép-

Dunántúli Operatív Program Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése 
című KDOP-3.1.1/E-13 kódszámú pályázat megnyerése esetén a pályázatban 
szereplő feladatok lebonyolítására, figyelembe véve a Kbt. előírásait. 

 
Felelős: - a határozat közléséért 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a pályázat kiírásában szereplő határidő 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserni Béla, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Cserna Gábor), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

70/2013. (II. 28.) határozata 
 a 2012. évi éves belső ellenőrzési terv módosításáról, és a  

2013. évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozati javaslat 1. és 2. számú 
 mellékletében szereplő módosított 2012. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozati javaslat 3. és 4. számú 
 mellékletében szereplő 2013. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja. 
 
      Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                       a jegyző 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a belső ellenőrzési osztály vezetője 
      Határidő: - a 2. pont esetében: 2013. december 31. 
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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, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 4 fő (Kismoni László, 
Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gál Roland)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

71/2013. (II. 28.) határozata 
az önkormányzat által irányított Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet,  

valamint Intercisa Múzeum belső ellenőrzési feladatának ellátására vonatkozó 
megállapodás jóváhagyásáról 

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

Gazdasági Ellátó Szervezet és az Intercisa Múzeum önkormányzat által irányított 
költségvetési szervekben Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
belső ellenőrei lássák el a belső ellenőrzési feladatokat. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a határozati 

javaslat 1. sz. mellékleteként csatolt megbízási szerződést kösse meg a 
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezettel. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a határozati 

javaslat 2. sz. mellékleteként csatolt megbízási szerződést kösse meg az Intercisa 
Múzeummal. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a belső ellenőrzés osztály vezetője 
Határidő: 2013. március 5. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő 
(Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

72/2013. (II.28.) határozata 
az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 

elfogadására 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése 
biztosításának céljából Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közép- 
és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
Középtávú vagyongazdálkodási terv (2013-2018) 
 
1.  Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, 

rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 
2.  A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez 

igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi 
szükségletek kielégítéséhez szükséges vagyon egységes elveken alapuló, 
átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, 
állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá 
a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 

3. Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait (létrehozás, bővítés, felújítás) a 
Közgyűlés döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 

4.    Az önkormányzati vagyon hasznosításának módjai: 
        a) A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 
        b) Használatba-, bérbeadás 
        c) Önkormányzati vagyontárggyal vállalkozói tevékenység folytatása. 
 
a) Vagyon értékesítése: 
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel 
megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell végezni. 
 
b) Bérbeadás útján történő hasznosítás: 
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása elsősorban 
bérleti (haszonbérleti) szerződés keretében lehetséges. Törekedni kell arra, hogy 
bérlet útján hasznosítható helyiség minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan 
állapotban, ennek érdekében a folyamatos pályáztatás szükséges. 
 
c) Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás: 
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhető vagyonnal vállalkozási 
tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem 
veszélyeztetheti. 
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5.    A bérleti díjakat a piaci viszonyok figyelembevételével kell megállapítani. 
6. Az önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok rendszerét át kell    
tekinteni. 

 
Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: (2013-2023) 
 
1. A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a középtávú 

vagyongazdálkodási terv szolgál. 
2. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkenés mellett 

szem előtt kell tartani, hogy az ne eredményezzen vagyonfelélést. 
3. A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesítendő és más módon 

hasznosítható vagyonelemek felülvizsgálata. 
4. Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást eredményező pályázati 

lehetőségeket maximálisan ki kell használni. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
Határidő: folyamatos 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt), tartózkodott 3 fő (Kismoni László, Selyem József, Tóth Kálmán)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

73/2013. (II. 28.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2013. évi költségvetési koncepciójáról (II. forduló) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és 
jóváhagyja a 2013. évi költségvetés koncepciójának II változatát. A 2013. évi 
költségvetési rendelet - tervezet előkészítésére az alábbi határozatot hozza: 

 
1. DMJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési koncepció alapján 

készítesse elő a 2013. évi költségvetési rendeletet, a következő módosításokkal: 
- az 5. számú mellékletben a 25. címben szereplő közbiztonsági soron 6,5 M Ft 

legyen megosztva, úgy hogy ezen cím alatt maradjon 5,5 M Ft, és külön soron 
a közbiztonsági rendezvénysorozatra kerüljön 1 M Ft feltüntetésre, 

- az 5. melléklet 3. cím csökken 3 M Ft-tal és az 5. cím nő ugyanannyival 
közvilágítás-tervezés feladatra, 

- a zebráknak a felfestésére legyen elkülönítve 2 M Ft, mely összeget 
tartalmazza a közutak és hidak üzemeltetése elnevezésű 2-es cím. 

  
A rendelet előkészítse során a jelenleg tartalékban szereplő kiadások előirányzatai 
a végleges felhasználás helyei szerint kerüljenek beépítésre. A rendelet-
tervezetben szereplő feladatok címrendje a tárgyévben hatályos jogszabályi 
előírások és a polgármesteri hivatal szervezeti felépítésének megfelelő 
szerkezetben kerüljenek kialakításra.  

 
2. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az elkészített rendelet-tervezetet a 

soron következő közgyűlési ülésen terjessze a közgyűlés elé. 
  

Felelős:   
-    Jegyző  
-    Polgármester 
     A határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

-  a pénzügyi  bizottság elnöke, 
-  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke,  
-  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke. 

     A határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
-  a jegyző, 
-  a gazdasági igazgató, 
-  a pénzügyi  osztályvezető. 

 Határidő: a soron következő közgyűlés időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő, 
(Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

74/2013. (II. 28.) határozata  
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjének tájékoztatója  a polgármesteri 

hivatal munkájáról, az ügyintézésről a 2012. évben” tárgyú előterjesztésről  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul vette a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjének tájékoztatóját, a polgármesteri hivatal 
2012. évi  munkájáról, az ügyintézésről. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor,  Gombos 
István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene 
szavazott 1 fő (Cserni Béla), nem szavazott 2 fő (Gál Roland, Selyem József)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

75/2013. (II.28.)  határozata  
Pintér Tamás képviselői indítványa tárgyában 

 
1. DMJV Önkormányzatának közgyűlése elhatározza, hogy a DVCSH Kft.-ben lévő 

51%-os tulajdoni hányadanak megfelelően a Kft. irányítását vissza kívánja venni, 
vagyis a menedzsment jogokat saját hatáskörben kívánja gyakorolni a DVG Zrt-n 
keresztül. 

 
2. DMJV Önkormányzatának közgyűlése utasítja a  DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját, 

hogy  kezdeményezze a DVCSH Kft. taggyűlésének összehívását és a társasági 
szerződés IX.1. pontja  olyan módosítását, hogy a társaság legfőbb döntéshozó 
szerve a taggyűlés, mely döntéseit – ha a törvény vagy a társasági szerződés 
másként nem rendelkezik- a teljes üzletrész-tulajdonosok szavazatának egyszerű 
többségével hozza meg. 

 
3.DMJV Önkormányzatának közgyűlése utasítja a  DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját, 

hogy jogi úton, polgári peres eljárás útján kíséreljen meg érvényt szerezni a 
közgyűlés 1. pontban leírt akaratának.  

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
  a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:   - 2013. október 15. a társasági szerződés módosítására 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Kismoni 
László, Szabó Zsolt), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Cserni 
Béla, Gál Roland)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

76/2013. (II.28.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése egyes bizottságaiban történő 

személycserékre 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pintér Tamás képviselőnek a 
Közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága tagságáról történő 
lemondását tudomásul veszi és helyére 2013. március 1-i hatállyal Nagy Zoltánnét 
a bizottság képviselő tagjának megválasztja, továbbá Bujáki Laurát, a bizottság  
nem képviselő tagját  2013. március 1. napjától felmenti,  egyidejűleg Simon 
Csabát a bizottság  nem képviselő tagjává 2013. március 1-jei hatállyal 
megválasztja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagy Zoltánné képviselőt az 

Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsági  tisztség alól 2013. március 1. napjától 
felmenti, egyidejűleg Pintér Tamást bizottság képviselő tagjának 2013. március 1-
jei hatállyal megválasztja. 

  
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Cserni Béla képviselőnek a 

Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság bizottsági tagságáról történő 
lemondását tudomásul veszi és helyére  2013. március 1-jei hatállyal  Nagy 
Zoltánnét a bizottság képviselő tagjának megválasztja, továbbá Gergely Ákost, a 
bizottság nem képviselő tagját 2013. március 1. napjától felmenti, egyidejűleg 
Kertész Editet  a bizottság nem képviselő tagjává 2013. március 1-jei hatállyal 
megválasztja.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  Cserni Béla képviselőt a 

Városüzemeltetési, környezetvédelmi, és turisztikai bizottsági tisztség alól 2013. 
március 1. napjától felmenti, egyidejűleg Hingyi Lászlót a bizottság képviselő 
tagjának 2013. március 1-jei hatállyal megválasztja, továbbá Tomsics Lászlónét, a 
bizottság nem képviselő tagját 2013. március 1. napjától felmenti, egyidejűleg 
Szabó Zsolt Róbertet a bizottság  nem képviselő tagjává  2013. március 1-jei 
hatállyal megválasztja.  

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Cserni Béla képviselőt az Oktatási, 

kulturális, ifjúsági és sportbizottsági tisztség alól 2013. március 1. napjától 
felmenti, egyidejűleg Lőrinczi Konrádot a bizottság képviselő tagjának 2013. 
március 1-jei hatállyal megválasztja,  továbbá Varga Richárdot, a bizottság nem 
képviselő tagját 2013. március 1. napjától felmenti, egyidejűleg Steigervald Anikót 
a bizottság nem képviselő tagjává 2013. március 1-jei hatállyal megválasztja. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Horváth Tamást az önkormányzat 

Bíráló Bizottsága állandó tagját e tisztségéből 2013. március 1. napjától felmenti, 
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egyidejűleg Tomsics Lászlónét az önkormányzat Bíráló Bizottsága állandó 
tagjának 2013. március 1-jei hatállyal megválasztja. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja az 1-6. pontokban a 

bizottságok nem képviselő tagjának újonnan megválasztott tagok figyelmét, hogy 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek 2013. február 28-ig kötelesek eleget 
tenni, ellenkező esetben az  „egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” 
szóló 2007. évi CLII. tv. 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ezen 
megbízatásuk e törvény erejénél fogva megszűnik. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester, 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság vezetője a személyügyi és  
                munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője 
Határidő:  2013. február 28. 
 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja az 1-6. pontokban foglalt,  a 

bizottságok nem képviselő tagjaiként felmentett személyek figyelmét, hogy „az 
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. törvény 5. 
§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségüknek 2013. március 16-ig tegyenek eleget, kivéve azon 
személyeket, akik felmentésük ellenére a fenti pontok szerint másik bizottságban 
megválasztásra kerültek. 

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

6. pontokban a bizottságok nem képviselő tagjának megválasztottaktól az előírt 
esküt vegye ki. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester  
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
 Határidő: 2013. február 28. 
 
10. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1-6. 

pontok szerint megválasztott, illetve felmentett bizottsági tagok tiszteletdíjával 
kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint az 1-6 pont 
szerint bekövetkezett változásokat a Közgyűlés SZMSZ-ének 1. függelékében 
vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
      a jogi és szervezési igazgató 
Határidő:  2013. március 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, 
Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), tartózkodott 1 fő (Kismoni 
László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

77/2013. (II.28.) határozata 
A Média Duna Invest Kft. új felügyelő-bizottsági tagjának megválasztása 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 

2006. évi IV. törvény alapján a Média Duna Invest Kft. (székhelye: 2400 
Dunaújváros, Derkovits u. 6., Cg.07-09-014684) felügyelő-bizottságából Gergely 
Ákos (an.: Bata Enikő Zsuzsanna, lakcíme: 2400 Dunaújváros, Bocskai u. 14. III. 
2.) felügyelő-bizottsági tagot 2013. február 28. napjával visszahívja, és helyette 
2013. március 1-től 2015. május 31. napjáig a gazdasági társaság új felügyelő-
bizottsági tagjának Bujáki Laurát (an.: Szekszárdi Ilona, lakcíme: 2400 
Dunaújváros, Római krt. 39. VIII. 2.) választja meg változatlan díjazás mellett. 

  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Média Duna Invest Kft. 

ügyvezetőjét a határozat 1. pontjában rögzített változásoknak az alapító okiratban 
történő átvezetésére, továbbá arra, hogy a változásokat a Székesfehérvári 
Törvényszéken mint Cégbíróságon a határozat meghozatalát követő 30 napon 
belül jelentse be. 

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

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

 
Felelős:  - a határozat közléséért: 
       a polgármester  
               - a határozat végrehajtásáért:                              
                a Média Duna Invest Kft. ügyvezetője 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. március 5. 
                - az alapító okirat módosítás aláírására: 2013. március 25. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József,  
Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Tóth 
Kálmán)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

78/2013. (II.28.) határozata 
A HF. Formula Kft. új felügyelő-bizottsági tagjának jelölése 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 

2006. évi IV. törvény alapján kezdeményezi a HF. Formula Termelő és Szolgáltató 
Kft. (székhelye: 2400 Dunaújváros, Béke tér 1., Cg.07-09-014684) taggyűlése előtt 
kezdeményezi Horváth Tamás (an.: Hadnagy Emília Katalin, lakcíme: 2400 
Dunaújváros, Lajos király krt. 8. IV/2.) felügyelő-bizottsági tag visszahívását, és 
Tóth Kálmánt (an.: Juhász Borbála, lakcíme: 2400 Dunaújváros, Arany János u. 
15.) javasolja a társaság taggyűlésének megválasztani 2013. március 1. napjától 
2013. május 31. napjáig változatlan díjazás mellett. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a HF. Formula Termelő és 

Szolgáltató Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén a jelen 
határozat 1. pontja alapján szavazzon. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a HF. Formula Termelő és 
Szolgáltató Kft. tulajdonosi képviselőjét a társasági szerződésnek a jelen 
határozatban foglalt módosítás átvezetése tárgyában való intézkedés 
végrehajtása ellenőrzésére. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a taggyűlési határozattal módosított társasági 
szerződés és módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés 
aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérése 
mellett.  

 
Felelős: - a határozat közléséért:  
                 a polgármester  
     - a határozat végrehajtásáért:                              
                a HF. Formula Termelő és Szolgáltató Kft. tulajdonosi képviselője 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az ügyrendi, igazgatás és jogi bizottság elnöke 
       - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:                 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. március 15. 
                 - a társasági szerződés aláírására: a taggyűlést követő 15 napon belül 
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