
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. szeptember 19-ei ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a kiküldött zárt meghívóban 5. napirendi pontot, 
mely „Javaslat a DSZSZ Kft. ügyvezetői intézkedései tárgyában a 351/2013. (VII.9.) 
számú közgyűlési határozatban foglaltak végrehajtása jóváhagyására, fedezet 
biztosítása a peres eljárások felmerülő költségeire” című napirendet zárt ülésen 
tárgyalja – 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  

352/2013. (IX.19.) határozata 
a DSZSZ Kft. ügyvezetői intézkedései tárgyában a 351/2013. (VII.9.) számú 

közgyűlési határozatban foglaltak végrehajtása jóváhagyására, fedezet 
biztosítása a peres eljárások felmerülő költségeire vonatkozó előterjesztés zárt 

ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 19-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a DSZSZ Kft. 
ügyvezetői intézkedései tárgyában a 351/2013. (VII.9.) számú közgyűlési 
határozatban foglaltak végrehajtása jóváhagyására, fedezet biztosítása a peres 
eljárások felmerülő költségeire”, zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46.§ (2) 
bekezdés c) pontra való hivatkozással. Indoka az előterjesztésben szereplő 
információ nyilvánosságra kerülése az önkormányzat, illetve gazdasági társaságának 
üzleti érdekét sértheti.  
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a kiküldött zárt meghívóban 6. napirendi pontot, 
mely „Javaslat az Innopark Nkft. korábbi ügyvezetője, Szántó Ákos gépocsi 
vásárlása, prémium kitűzése és kifizetése vizsgálata, továbbá a KEOP – 5.5.0/B 
energetikai pályázat eredménytelenségek vizsgálatáról készült jelentés és a 
szükségesnek ítélt intézkedések megtárgyalására” című napirendet zárt ülésen 
tárgyalja – 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  
353/2013. (IX.19.) határozata 

az Innopark Nkft. korábbi ügyvezetője, Szántó Ákos gépkocsi vásárlása, 
prémium kitűzése és kifizetése vizsgálata, továbbá a KEOP – 5.5.0/B. 

energetikai pályázat eredménytelenségek vizsgálatáról készült jelentés és a 
szükségesnek ítélt intézkedések megtárgyalására vonatkozó előterjesztés zárt 

ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 19-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat az Innopark Nkft. 
korábbi ügyvezetője, Szántó Ákos gépkocsi vásárlása, prémium kitűzése és 
kifizetése vizsgálata, továbbá a KEOP – 5.5.0/B. energetikai pályázat 
eredménytelenségek vizsgálatáról készült jelentés és a szükségesnek ítélt 
intézkedések megtárgyalására” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46.§ (2) 
bekezdés c) pontra való hivatkozással. Indoka az előterjesztésben szereplő 
információ nyilvánosságra kerülése az önkormányzat, illetve gazdasági társaságának 
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, 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) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

354/2013. (IX.19.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat adósságállományából az 

állam által átvállalt kötelezettséghez kapcsolódóan a KELER Zrt-nél 
végrehajtásra kerülő dokumentáció aláírását megalapozó 263/2013. (VI.13.) 

közgyűlési határozat 1. és 2. pontjának módosítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 263/2013. (VI.13) 

határozatának 1. és 2. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítja: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Magyarország 2013. 
évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény valamint az ÁKK által 
kiadott Útmutató alapján az alapján az állam által részbeni átvállalásra kerülő, 
pénzügyi intézmények felé 2012. december 31-én  fennálló adósság 
rendezéséhez a fennálló adósságállománya és ezen adósságnak az átvállalás 
időpontjáig számított járulékai összege figyelembevételével úgy határoz, hogy az 
ERSTE Bank Zrt-nél kibocsátott  kötvényből 22.509.709 darab, 1,00 EUR 
névértékű, összesen 22.500.709 EUR össznévértékű kötvényt visszavásárol az 
alábbiak szerint. 
Kötvény megnevezése: Dunaújváros I. Kötvény 
Kibocsátás dátuma: 2008. december 02. 
Kötvénytulajdonos megnevezése: ERSTE Bank Hungary Zrt. 
Visszaváltásra kerülő kötvények darabszáma: 22.500.709 db 
Visszaváltásra kerülő kötvények össznévértéke: 22.500.709 EUR 

 
Felelős:    a polgármester 

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

Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Cserna 

Gábor polgármestert, hogy az ERSTE Bank Zrt-nél kibocsátott kötvényből a 
visszavásárlására tekintettel módosításra kerülő kötvénykibocsátási 
dokumentumokat mind a KELER Zrt-nél, mind az Erste Bank Hungary Zrt-nél 
aláírja. 

 
Felelős:    a polgármester 

- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
 a jegyző 
 a gazdasági igazgató 
 a pénzügyi  osztályvezető 
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 Határidő: Bankkal egyeztetett időpontban 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Selyem József módosító indítványát, mely szerint 
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVCSH Kft. fizetési megállapodás 
tervezetét megismerte, támogatja a megállapodás megkötését azzal, hogy a 
tartozásokat összegszerűen és pontosan egyeztetik 2013. szeptember 30. napjáig és 
egyezőség esetén felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére” – 
mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, 
Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Selyem 
József, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Pintér Tamás), nem 
szavazott 2 fő (Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt) – elfogadta.  
 
(Nagy Zoltánné közvetlenül a szavazás után szóban jelezte a közgyűlés és a 
jegyzőkönyvvezető részére, hogy tévesen szavazott és kérte, hogy szavazatát „igen” 
szavazatként vegyék figyelembe, ezáltal az „igen” szavazatok száma 13-ra 
módosult.) 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Dr. Ragó Pál alpolgármester módosítását, mely 
szerint az ügyrendi, igazgatási és jogi, valamint a gazdasági bizottság véleményezze 
a megállapodást – 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), ellene 
szavazott 1 fő (Pintér Tamás), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta. 

 
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), ellene szavazott 1 fő (Pintér Tamás), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

355/2013. (IX.19.) határozata 
a DVCSH Kft-vel fizetési megállapodás megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVCSH Kft. fizetési megállapodás 

tervezetét megismerte, támogatja a megállapodás megkötését azzal, hogy a 
tartozásokat összegszerűen és pontosan egyeztetik 2013. szeptember 30. 
napjáig és egyezőség esetén felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
megkötésére az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, valamint a gazdasági és 
területfejlesztési bizottság véleményezését követően. 

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

közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
       a vagyonkezelési osztály vezetője 
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Határidő: - a határozat közlésére: 2013. szeptember 25. 
 - a fizetési megállapodás megkötésére: 2013. szeptember 30.  
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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 

356/2013. (IX.19.) határozata 
az Acéltér Kft-vel 2013. július 18-án megkötött adásvételi szerződés 

módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az Acéltér Kft-vel 
2013. július 18-án megkötött adásvételi szerződés 2. pontjának módosításához 
hozzájárul akként, hogy az adásvételi szerződés 2.) pontjának negyedik francia 
bekezdésében a szerződő felek azt rögzítik, hogy „az eladó tulajdonát képező 
dunaújvárosi 3958 hrsz-ú ingatlan alapterülete 9591 m2-ről 3867 m2-re változik.” 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az adásvételi szerződés 1. számú módosításának 
aláírására a határozat mellékletében foglalt adatokkal és tartalommal azzal, hogy a 
szerződés aláírására kizárólag az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 
1/2008. (I.18.) önkormányzati rendelet hatálybalépését követően, azaz 2013. 
szeptember 21. után kerülhet sor. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. szeptember 25. 
       - az adásvételi szerződés aláírására: 2013. szeptember 30. 
 
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) – megalkotta a 29/2013. (XII.20.) önkormányzati 
rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, 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) – a tájékoztatót elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentés I. fejezetét – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál Roland, Gombos 
István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő 
(Cserni Béla, Pintér Attila), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta. 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést – mellette szavazott 13 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), nem 
szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
357/2013. (IX.19.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok határidő módosításáról 
 
 1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

- a 106/2013 (III.28.) határozat 4.) pontjának végrehajtási határidejét 2013. 
október 24-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, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

358/2013. (IX.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének a 2012. évi közbiztonsági 

helyzetről szóló beszámolója elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
vezetőjének a 2012. évi, a közbiztonsági helyzetről szóló beszámolóját elfogadja és 
utasítja a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság és a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőit.  
 
Felelős:     - a határozat közléséért: 
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
Határidő:   - a határozat közlésére: 2013. szeptember 30. 
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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) – megalkotta a 30/2013. (IX.20.) 
önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt), 
tartózkodott 4 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

359/2013. (IX.19.) számú határozata 
a 2013. évi költségvetési főösszegének 

változását érintő döntések koncepcionális elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2013. évi 

költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 10/2013. (III.1.) rendeletét az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
Csökkenti az alábbi bevételi előirányzatokat: 

 adatok e Ft-ban 
Energo-Hőterm Kft, Energo-Viterm Kft osztalék 192.000 
Iparűzési adóbevétel               200.000 
DSZSZ Kft. által fizetendő 2013. évi vagyonbérleti díj                 87.000 
DVG Zrt-nek adott visszatérítendő támogatás              140.000 
Bevételi előirányzat csökkentés összesen:              619.000 

 
 Növeli az alábbi bevételi előirányzatot: 
 

Bevételi  előirányzat növelés összesen: 42.253 
Gyermekvédelmi szakellátás szerződés megszűnése miatti 
visszautalás szabad forrása  

42.253 

 
Csökkenti az alábbi kiadási előirányzatokat: 

adatok e Ft-ban 
Beruházások  
- Gőzmalom utca útépítés 50.000 
- Duna Folyami Kikötők Fejlesztési pályázat második kör 
kidolgozása 

           4.481 

- Szilágyi Erzsébet u. – Szent György út területfejlesztés tervezési 
munkái 

           3.048 

- Önkormányzati intézmények akadálymentesítése            3.170 
- KDOP – 4.2. projekt előkészítése (részösszeg)          20.000 
- Krisztus Király főtemplom parkoló közvilágítás            2.210 
- Bölcsődék étellift beépítése (2x3.250)             6.500 
Pályázati önerő 
-energetikai pályázatok (2x38.000) 96.000 -belterületi utak fejlesztése 50% (20.000) 
Egyéb kiadások 
Gyermekvédelmi szakellátás kiadásai (A feladat 2013.01.01-től a 
megyéhez került) 51.840 

Adósságszolgálat kiadásai 250.000 
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Fejlesztési tartalék 50 %-a 75.000 
Informatikai kiadások 10.000 
Kommunikációs kiadások 20.000 
Kiadáscsökkentés összesen: 592.249 

 
Növeli az „Általános tartalék” sorát:   15.502 e Ft-tal. 

 
2. A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban szereplő változást a 

költségvetési rendeleten soron kívül vezesse át. 
 

 Felelős:   a jegyző 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a pénzügyi  bizottság elnöke, 
    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke,  
    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke, 

Határidő: 2013. szeptember 30. 



 14 
 

 
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, Selyem József, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Pintér Tamás), 
tartózkodott 4 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – 
megalkotta a 31/2013. (IX.20.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Selyem József módosítását, mely szerint a térítési 
díj mértéke 50% legyen – mellette szavazott 4 fő (Pintér Attila, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Hingyi László, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), tartózkodott 8 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Pintér Tamás) – nem 
fogadta el. 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a térítési díj mértékének 25%-ával – mellette 
szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Izsák Máté, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt) – megalkotta a 32/2013. (IX.30.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás) – megalkotta a 
33/2013. (IX.30.) 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 

360/2013. (IX.19.) határozata 
 a Pálhalmai Agrospeciál Kft. által, a közbiztonság javítása érdekében átadott 

számítógépek átengedéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pálhalmai Agrospeciál Kft. által 

célhoz kötötten felajánlott három darab 300 000 Ft értékű, NONAME 225/7005 B 
120902953, NONAME 138/7005 B 120901251, valamint NONAME 55/7005 B 
120902954 azonosítószámú számítógépeknek a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
részére történő ingyenes tulajdonba adását elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jogi és szervezési 

igazgatóság vezetőjét az 1. határozati pontban megjelölt számítógépek 
átadásában való közreműködésre. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
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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 Önkormányzat Közgyűlésének 

361/2013. (IX.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat intézményeként 

2011. december 31-ig fenntartóként nyilvántartott 
Dunaújvárosi Tűzoltóság volt parancsnoka életbiztosításának 

kifizetése  érdekében a képviselettel kapcsolatosan 
szükséges döntések meghozataláról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kijelenti, hogy 2011. 

december 31-ig fenntartója volt a Dunaújváros Tűzoltósága költségvetési 
szervnek. 
A fenntartás ideje alatt az Allianz Hungária Biztosító Zrt-nél Dunaújváros 
Önkormányzata Hiv. Tűzoltósága (Dunaújváros, Tűzoltó út 1.) által megkötött 
AHB727331636 kötvényszámú életbiztosítás kedvezményezettje (biztosított) az 
általa fenntartott költségvetési szerv vezetője, Varga Ernő volt. A költségvetési 
szerv vezetője felett munkáltatói jogot az önkormányzat polgármestere, Cserna 
Gábor gyakorolta, ezért jelen határozatával felhatalmazza Cserna Gábor 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterét, hogy 
Dunaújváros Tűzoltósága költségvetési szerv – szerződő fél – képviseletében a 
kifizetési kérelmet írja alá. 

 
Felelős: - a határozat megküldéséért: 
                 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője. 
Határidő: 2013. szeptember 25. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Cserna 

Gábor-t, Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy az Allianz 
Hungária Biztosító Zrt-nél Dunaújváros Önkormányzata Hiv. Tűzoltósága 
(Dunaújváros, Tűzoltó út 1.) által megkötött AHB727331636 kötvényszámú 
életbiztosítás elérési szolgáltatásra vonatkozó kifizetési kérelemmel – melynek 
kedvezményezettje (biztosított) Varga Ernő - kapcsolatban szükséges 
dokumentumokat írja alá. 
 

Határidő: 2013. szeptember 27. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 

hogy a polgármesteri hivataladó-, költségvetési és pénzügyi osztálya által 
gondoskodjon arról, hogy  1. és 2. pontban  részletezett feltételek szerinti, az 
Allianz Hungária Biztosító Zrt-től Dunaújváros Önkormányzata Hiv. Tűzoltósága 
(Dunaújváros, Tűzoltó út 1.) által megkötött AHB727331636 kötvényszámú 
életbiztosítás elérési szolgáltatásaként az önkormányzat fizetési számlájára 
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kiutalásra kerülő összeget a kedvezményezett részére 5 munkanapon belül utalja 
tovább. 
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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 
362/2013 (IX.19.) határozata 

Javaslat a 38/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján a helyi közösségi közlekedés 
támogatására biztosított, vissza nem térítendő normatív támogatás Alba Volán 

Zrt. részére történő átadásáról 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a 38/2013. 

(VII.31.) BM rendeletben foglaltak alapján a helyi közösségi közlekedés 
működtetésére felhasználható, vissza nem térítendő normatív támogatásként 
kapott 31.126.000,- Ft-ot átadja a helyi személyszállításra vonatkozó 
közszolgáltatást végző Alba Volán Zrt. részére. Az utalás két részletben történik 
az alábbiak szerint: 
 

Ssz. Arány Támogatás 
összege (Ft) 

Átadás 
határideje 

1. 75% 23.344.500,- 2013.10.10. 
2. 25 % 7.781.500,- 2013.12.05. 
- Összesen (100 % ) 31.126.000,- - 

 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért  

a polgármester 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért 

a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a támogatás biztosítására:  2013. október 10.  
  2013. december 05. 

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

hogy az 1.) pont alapján a határozat mellékletét képező megállapodást kösse 
meg a szolgáltatóval. 

 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért  

a polgármester 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért 

a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  2013. szeptember 30. 
                                                                             

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy e 
határozat 1.) pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2013. évi költségvetés 
soron következő módosítása során vegye figyelembe, valamint utasítja a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 
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Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

    a polgármester 
  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
    a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
  - a költségvetés módosításáért: 
    a jegyző 
                      - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
    a pénzügyi bizottság elnöke 
    az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: a 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 
363/2013. (IX.19.) határozata  

a Fejér Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási 
Szervével megkötött helyiségbérleti szerződés módosításával kapcsolatosan 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Igazságügyi Szolgálata részére egészségbiztosítási ügyfélszolgálati iroda működtetése 
céljából 2012. május 03-tól 2017. május 02-ig csütörtöki napokon, a Dunaújváros MJV 
Polgármesteri Hivatala „A” épületének 914-es irodahelyiségét biztosítja, a 
rezsiköltségek vállalása mellett, egyben felkéri a polgármestert, hogy a határozat 
mellékleteként csatolt használati szerződés módosítását írja alá. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője                       
Határidő:  a szerződés aláírására: 2013. október 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 2 fő (Pintér 
Attila, Szabó Zsolt), ellene szavazott 1 fő (Gál Roland), tartózkodott 12 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán) – nem fogadta el, ezért a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú város Közgyűlésének  

364/2013. (IX.19.) határozata 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete részére 

helyiség biztosítására 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete helyiség biztosítására” című 
napirend „A” változatát nem fogadta el. 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „B” változatot – mellette szavazott 3 fő (Kismoni 
László, Pintér Attila, Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Gál Roland, Izsák Máté), 
tartózkodott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László) – nem fogadta el, ezért a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú város Közgyűlésének  
365/2013. (IX.19.) határozata 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete részére 
helyiség biztosítására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete helyiség biztosítására” című 
napirend „B” változatát nem fogadta el. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Kismoni László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

366/2013. (IX.19.) határozata 
a Dunaújváros, Magyar út 49. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés 

módosítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése arra tekintettel, hogy a MŰ-HELY 
Líceum Alapítvány Pentelei Molnár János Szakképző Iskolája (2400 Dunaújváros, 
Magyar út 49.) módosítani kívánja a működési engedélyét oly módon, hogy az 
iskola bővíti a képzési palettáját, a szakiskolai képzések mellé szakközépiskolai 
oktatási formát és párhuzamos művészeti képzést kíván oktatni, a működési 
engedély módosításának céljából úgy határoz, hogy az iskolával kötött, 2011. 
szeptember 01-től fennálló bérleti szerződést módosítani kívánja oly módon, hogy 
a szerződés meghosszabbodik 2018. augusztus 31-ig. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés 3. sz. módosítása aláírására.  
 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a szerződésmódosítás aláírására: 2013. október 30. 
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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, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Kismoni László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
367/2013. (IX.19.) határozata 

a Dunaújvárosi Óvodában pedagógiai munkát segítő munkakörök számának 
módosításáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. október 1. napjától a 
Dunaújvárosi Óvoda részére 6 fő pedagógiai asszisztens alkalmazását biztosítja 
egyben felkéri a polgármestert, hogy e határozatot az intézmény vezetőjének, 
valamint a Fejér Megyei Kormányhivatalnak küldje meg.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője  
               - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
                 a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: - a határozat megküldésére:  2013. szeptember 30.  
       - a határozat végrehajtására: 2013. október 1. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. január 1. napjától a 

Dunaújvárosi Óvodában az óvodapedagógus létszámot 6 fővel csökkenti.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője  
              - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
                a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: - a határozat megküldésére:  2013. szeptember 30. 
       - a határozat végrehajtására:  2013. december 31. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi költségvetésben 

382.650,- forint összeget biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete 5. számú mellékletében a 
Bevételi tartalék sor terhére. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2013. évi 

költségvetési rendelet következő módosításakor a létszám-módosítás pénzügyi 
fedezeteként 382.650,-  forintot a Dunaújvárosi Óvodánál vegyen 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 
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     - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
       az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     - a Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály vezetője 
Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet 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 

368/2013. (IX.19.) határozata 
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai  intézményben megüresedett szakmai létszám betöltéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesített 

Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 2400 
Dunaújváros, Dunasor 15. szám alatti idősek otthonában a 2013. június 3-án 
megüresedett egy fő  szakápoló, és a Batsányi utcai telephelyen működő házi 
segítségnyújtásban 2013. június 30-án megüresedett egy fő szociális gondozó 
szakmai álláshelyet az intézmény vezetője 2013. október 1. napjától betöltse.  

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
           az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
           Otthonai intézmény vezetője 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
            a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
     Határidő:  2013. szeptember 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

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

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő:   a határozat közlésére 2013. szeptember 27. 
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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 

369/2013. (IX.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a SEPTOX Kft. közötti - az 

egészségügyi alapellátásban keletkező veszélyes hulladék szállítására 
vonatkozó - vállalkozási szerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzat, valamint a SEPTOX Kft. között – az egészségügyi alapellátásban 
keletkező veszélyes hulladék elszállítására – a Közgyűlés 44/2008. (II.14.) KH 
számú határozatával elfogadott és 2008. március 15-én létrejött, 2008. április 16-
án módosított vállalkozási szerződés akként történő módosítását határozza el, 
hogy az a melléklet szerinti szerződés tartalmával egyező tartalmúra módosul. 

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

hogy az 1. pontban elfogadott vállalkozási szerződés módosítást aláírja akként, 
hogy az 2013. október 1. napjától hatályos. 

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
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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 

370/2013. (IX.19.) határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 

fordulójához való csatlakozásról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy csatlakozni kíván az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 
fordulójához.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
elbírálása és folyósítása során az abban leírtaknak megfelelően jár el.  

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

a csatlakozási nyilatkozatot aláírja és megküldje az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő részére.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály 
Határidő:  - a nyilatkozat aláírására és benyújtására: 2013. szeptember 30. 



 30 
 

 
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 

371/2013. (IX. 19.) határozata 
az állami támogatás igénylésére és elszámolására vonatkozó háromoldalú 

megállapodás jóváhagyásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú 
Kistérségi Társulás által a Társulási Megállapodás IX. fejezet 8.3.1. pontjában 
meghatározott feladatok ellátása után járó állami normatíva igényléséről és 
elszámolásáról szóló háromoldalú megállapodást jóváhagyja, és felhatalmazza a 
jegyzőt annak aláírására.   

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

közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: a megállapodás aláírására: 2013. szeptember 25. 
                 a határozat megküldésére: 2013. szeptember 25. 
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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 

372/2013. (IX.19.) határozata 
a Lorántffy-szobor felállításával kapcsolatos szerződések megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy döntött, hogy Rohonczi István: 

Lorántffy Zsuzsanna-mellszobrát a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium előtti, 490/2 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú 
közterületen állítja fel. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pont szerinti műalkotás 

megvalósítása érdekében a határozathoz mellékelt felhasználási szerződést köti 
meg Rohonczi Istvánnal, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2013. szeptember 26. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az 1. pont szerinti műalkotás 

megvalósítása érdekében a határozathoz mellékelt vállalkozási szerződést köti 
meg az Éremmester Kft-vel, és közreműködőként a Lorántffy Tehetséggondozó 
Alapítvánnyal, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2013. szeptember 26. 
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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 

373/2013. (IX.19.) határozata 
a „Modellprogram a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások funkcionális 
összekapcsolására Dunaújvárosban” című projektben résztvevő személyekről 

szóló 255/2013. (V.23.) határozat módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Modellprogram a szociális és 

gyermekjóléti alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására Dunaújvárosban” 
című projektben résztvevő személyekről szóló 255/2013. (V. 23.) határozatának 3. 
pontját 2013. július 1-től az alábbiak szerint módosítja: 
 „3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a koordinációs iroda működési 
 helyeként a Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő 
Korlátolt  Felelősségű Társaságtól bérelt 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. I. 
emelet 108. szám alatti helyiséget jelöli ki.” 

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

pontban hozott döntésről tájékoztassa az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit 
Kft-t. 

   
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2013. szeptember 27. 
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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 

374/2013. (IX. 19.) határozata 
 a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 343/2013. (VII. 09.) határozata 

módosítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 343/2013. (VII.09.) határozatának 
1. pontját az alábbiakra módosítja: 
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. szeptember 30-án lejáró és 
2013. október 01-től szükséges új, az önkormányzati vagyonbiztosítás, valamint 
munkáltatói és tevékenységi felelősségbiztosítási ajánlatokat megismerte, egyben 
kinyilvánítja, hogy az Uniqa Biztosító Zrt. által beadott (éves díj: 4.073.328,- Ft/év), 
a határozat 1. számú mellékleteként csatolt ajánlatot tartja önkormányzati 
szempontból a legjobbnak, egyben utasítja a polgármestert az ajánlat aláírására. ” 

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

közlésére  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
                - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére 2013. október 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 

375/2013. (IX.19.) határozata 
Dunaújvárosban a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány által működtetett 

hajléktalanokat ellátó integrált intézményébe bejelentett személyek 
egészségügyi alapellátásának fejlesztéséről, új rendelőhelyiség kialakításáról 

szóló szóló 347/2013. (VII.09.) határozat módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosban a Magyar 

Mentőszolgálat Alapítvány által működtetett hajléktalanokat ellátó integrált 
intézményébe bejelentett személyek egészségügyi alapellátásának fejlesztéséről, 
új rendelőhelyiség kialakításáról szóló 347/2013. (VII. 09.) határozatának 1. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
"Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros, 
Papírgyári út 11. szám alatt lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező 
hajléktalan személyek orvosi ellátásával megbízza Dr. Fenyvesi Béla háziorvost 
2013. szeptember 1. napjától 170.697,- Ft/hó megbízási díj ellenében, és Szűcsné 
Kiss Katalin ápolót 64.013,- Ft/hó megbízási díj ellenében, amely feladatra a 
közgyűlés a 2013. évi költségvetésben a megbízási díjakra jutó és kifizetőt terhelő 
adókra és járulékokra is tekintettel 875.232,-Ft-ot biztosít Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2013. (III. 1.) önkormányzati 
rendelete 5. számú mellékletében a jogi, igazgatási költségvetési cím alatt 
működési célú pénzeszköz átvétel a gyermekvédelmi szakellátás feladathoz 
kapcsolódó visszatérülés sor terhére." 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat jelen módosítással nem 

érintett pontjait változatlanul fenntartja. 
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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 

376/2013. (IX.19.) határozata 
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 284/2013. (VII.09.) határozata 

1. pontjának  módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 284/2013.(VII.09.) 
határozatának 1. pontja az alábbiak szerint: 

„ 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 227/2002. (VII. 11.) KH számú 
határozatával elfogadott Dunaújvárosi Óvoda alapító okirata módosítására az alábbi 
módosító okiratot fogadja el: 
 

ALAPÍTÓ  OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) a  
Dunaújvárosi Óvoda  227/2002. (VII. 11.) KH számú határozatával elfogadott Alapító 
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
 

 Az Alapító okirat számozása helyébe a következő számozás lép: 
„ Szám: AO-Ó-3.14” 
 

 Az Alapító okirat 1. pontja helyébe a következő lép: 
„1. Az intézmény hivatalos neve: Dunaújvárosi Óvoda 
 
  Az intézmény feladatellátási helyei: 
  - székhelye:  Dunaújváros, Pajtás utca 2. 
  - telephelyei, tagintézményei: Dunaújvárosi Óvoda Római Városrészi Tagóvodája 
  Dunaújváros, Pajtás utca 2. 
  Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvodája 
  Dunaújváros, Gábor Á. u. 2-4. 
  Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma Tagóvodája 
  Dunaújváros, Gagarin tér 1. 
  Dunaújvárosi Óvoda Bóbita Tagóvodája 
  Dunaújváros, Földes Ferenc liget 1. 
                                           Dunaújvárosi Óvoda Csillagvirág Tagóvodája 
  Dunaújváros, Gorkij utca 3/b. 
  Dunaújvárosi Óvoda Duna-parti Tagóvodája 
  Dunaújváros, Batsányi u. 2-4. 
  Dunaújvárosi Óvoda Katica Tagóvodája 
  Dunaújváros, Petőfi u. 4. 
  Dunaújvárosi Óvoda Kincskereső Tagóvodája 
  Dunaújváros, Ady Endre u. 1/a. 
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  Dunaújvárosi Óvoda Margaréta Tagóvodája 
                                                    Dunaújváros, Lilla köz 1. 
  Dunaújvárosi Óvoda Mesevár Tagóvodája 
  Dunaújváros, Garibaldi u. 1. 
  Dunaújvárosi Óvoda Napsugár Tagóvodája 
  Dunaújváros, Március 15. tér 12. 
  Dunaújvárosi Óvoda Százszorszép Tagóvodája 
  Dunaújváros, Lajos király krt. 31. 
  Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Tagóvodája 
  Dunaújváros, Ságvári u. 7. 
  Dunaújvárosi Óvoda Zalka Máté utcai Tagóvodája 
  Dunaújváros, Zalka M. u. 7. 
  Dunaújvárosi Óvoda Raktára 
  Dunaújváros, Vigadó u. 2. 
 Törzsszáma:  365952 
 OM azonosítója:  029842 
 Alapítás éve:  1973. 

 Működési köre:  Dunaújváros város közigazgatási területe. Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata által meghatározott működési körzet keretei között 
kötelező felvételt biztosító óvoda. Szabad kapacitása terhére vidékről bejáró 
gyermekeket is fogadhat.” 

 
 Az Alapító okirat 2. pontja helyébe a következő lép: 

 
„2. Az intézmény alapító szervének neve, székhelye: Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzat jogelődje: Városi Tanács 2400 Dunaújváros Lenin tér 1-2. 
 
2. a) Az alapítói jogok gyakorlójának neve, székhelye: Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. 
 
2. b) Az intézmény irányító szervének neve, székhelye: Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlése 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. 
 
2.c) Az intézmény fenntartójának neve, székhelye:  Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. 
 
2. d) Az intézmény működtetőjének neve, székhelye: Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.” 
 
4.) Az Alapító okirat 3. pontja helyébe a következő lép: 
„3. Az intézmény jogállása: jogi személyként működő helyi önkormányzati  
                                                    költségvetési  szerv” 
 
5.) Az Alapító okirat 4. pontja helyébe a következő lép: 
„4. Az intézmény típusa:   óvoda „ 
 
6.) Az Alapító okirat 5. pontja helyébe a következő lép: 
„5. Az intézmény alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés” 
 
7) Az Alapító okirat 6. pontja helyébe a következő lép: 
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„6. Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv” 
 
8) Az Alapító okirat 7. pontja helyébe a következő lép: 
„7. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 1600 fő 
     Dunaújvárosi Óvoda Római Városrészi Tagóvodája          7 csoport, 175 férőhely  
 Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvodája 7 csoport, 175 férőhely  
 Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma Tagóvodája 4 csoport, 100 férőhely  
 Dunaújvárosi Óvoda Bóbita Tagóvodája 4 csoport, 100 férőhely  
 Dunaújvárosi Óvoda Csillagvirág Tagóvodája 4 csoport, 100 férőhely  
 Dunaújvárosi Óvoda Duna-parti Tagóvodája 5 csoport, 125 férőhely  
 Dunaújvárosi Óvoda Katica Tagóvodája 1 csoport, 25 férőhely  
 Dunaújvárosi Óvoda Kincskereső Tagóvodája 3 csoport, 75 férőhely  
 Dunaújvárosi Óvoda Margaréta Tagóvodája 5 csoport, 125 férőhely  
  Dunaújvárosi Óvoda Mesevár Tagóvodája 2 csoport, 50 férőhely  
 Dunaújvárosi Óvoda Napsugár Tagóvodája 7 csoport, 175 férőhely  
 Dunaújvárosi Óvoda Százszorszép Tagóvodája 4 csoport, 100 férőhely  
 Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Tagóvodája 4 csoport, 100 férőhely  
 Dunaújvárosi Óvoda Zalka Máté utcai Tagóvodája 7 csoport, 175 férőhely” 
 
9) Az Alapító okirat 10. a. pontja helyébe a következő lép:  

„10. a) Az intézmény alaptevékenységei: 
Ellátja a kiemelt figyelmet igénylő gyermeket: 
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek: 
aa) sajátos nevelési igényű gyermek  
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek  
ac) kiemelten tehetséges gyermek  
 
Kötelező feladata, hogy ellássa az óvodai nevelés feladatait a közoktatási törvény, a 
nemzeti köznevelési törvény előírása, a kormány mindenkor hatályos rendeletével 
kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készített óvodai nevelési 
program, pedagógiai-program alapján. 
 
Az intézmény nevelési tevékenységének sajátosságai: 
Valamennyi csoportban integrált nevelést biztosít az önkormányzat Dunaújváros 
Közgyűlése 328/2008. (VI.19.) KH számú határozata alapján. 
 
TEÁOR szerinti besorolás  
8510  Iskolai előkészítő oktatás 
5629 Egyéb vendéglátás 
6820  Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
8560  Oktatást kiegészítő tevékenység 
8559 Máshova nem sorolható egyéb oktatás 
8690  Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
9313 Testedzés szolgáltatás 
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

 
Államháztartási szakágazati rend szerinti besorolás 
851020  Óvodai nevelés”  
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10 ) Az Alapító okirat 10.d. pontja hatályon kívül kerül. 
 
11) Az Alapító okirat 11/B. pontja hatályon kívül kerül. 
 
12) Az Alapító okirat 11/C. pontja helyébe a következő lép: 
 
„11/C. A költségvetési szerv közfeladatának, szakmai alaptevékenységének 
államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása 
 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása  8510121 
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 
 
Óvodai intézményi étkeztetés              5629121 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése            6800021 
Munkahelyi étkeztetés               5629171 
Szakmai továbbképzések               8559351 
Ifjúsági-egészségügyi gondozás              8690421 
Szabadidős-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása          9313011 
Fejlesztő felkészítés               8560131 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás             8904411 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb  
időtartamú közfoglalkoztatása              8904421 
Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás             8210001 
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása           9101211 
 
Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység: 
8560992  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység  
 
Vállalkozási jellegű tevékenységek: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem 
végez.” 
 
13) Az Alapító okirat 12. pontja helyébe a következő lép: 
„12. A feladat ellátását szolgáló vagyon:  
 
A 147/1992. (XI. 06.) Kormányrendeletben az önkormányzatok tulajdonában lévő 
ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szabályozottak alapján az 
intézmény használatában lévő, korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon 
az alább részletezettek szerint: 

 
Ingatlan: 
Az intézmény székhelye a 464 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati 
tulajdonában lévő 5672 m2 nagyságú – természetben Dunaújváros, Pajtás u. 2. szám 
alatti ingatlanvagyon. Az intézmény székhelyén működik a Dunaújvárosi Óvoda 
Római Városrészi Tagóvodája. 
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Intézmény Tagintézmény  Hrsz. Terület 

(m2) 
Tulajdonos 

Csillagvirág Tagóvoda   Dunaújváros, 
Gorkij u. 3/b. 

125 4283 Dunaújváros Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
Duna-parti Tagóvoda Dunaújváros, 

Batsányi u. 2-4. 
68/3 3851 Dunaújváros Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata 

Aprók Háza Tagóvoda Dunaújváros, 
Gábor Á. u. 4. 

13/1 6435 Dunaújváros Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
Aranyalma Tagóvoda Dunaújváros, 

Gagarin tér 1. 
203 3480 Dunaújváros Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata 

Bóbita Tagóvoda Dunaújváros, 
Földes F. liget 

1. 

730/102 4386 Dunaújváros Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
Katica Tagóvoda Dunaújváros, 

Petőfi u. 4. 
2158 1362 Dunaújváros Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata 

Kincskereső Tagóvoda Dunaújváros, 
Ady E. u. 1/a 

187 3076 Dunaújváros Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
Margaréta Tagóvoda Dunaújváros, 

Lilla köz 1. 
42/8 4321 Dunaújváros Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata 

Mesevár Tagóvoda Dunaújváros, 
Garibaldi u. 1. 

231/1 2929 Dunaújváros Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
Napsugár Tagóvoda 
 

Dunaújváros, 
Március 15. tér 

12. 

730/56 5637 Dunaújváros Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
Százszorszép Tagóvoda Dunaújváros, 

Lajos király krt. 
31. 

730/53 3125 Dunaújváros Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
Szivárvány Tagóvoda Dunaújváros, 

Ságvári u. 7. 
488 4003 Dunaújváros Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata 

Zalka Máté utcai 
Tagóvoda 

Dunaújváros, 
Zalka M. u. 7. 

51 4819 Dunaújváros Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
Dunaújvárosi Óvoda 
raktára 

Dunaújváros, 
Vigadó u. 2. 

68/3 785 Dunaújváros Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
 
Ingóságok: 
Az intézmény számviteli nyilvántartásában szereplő adatok szerint.” 
 
14) Az Alapító okirat 14. pontja helyébe a következő lép: 
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„14. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján a megbízás 
határozott időre (5 évre), nyilvános pályázati eljárás útján történik. „ 
 
15) Az Alapító okirat 15. pontja helyébe a következő lép: 
 
„15. Az intézmény képviseletére jogosult: 
Az intézmény igazgatója, illetve az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározottak szerint megbízott alkalmazott. „ 
16) Az Alapító okirat 16. pontja helyébe a következő lép: 
 
„16. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény.” 
 
- Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 

tartalommal hatályban maradnak.” 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a jelen 
határozat közlésére. 
 
Felelős:     - a határozat közléséért: 
                     a polgármester                  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. szeptember 30. 
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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 

377/2013. (IX.19.) határozata 
a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet praxisa működtetésére pályázati kiírás 
elfogadásáról, valamint a körzet helyettesítéssel történő ellátásáról szóló  

84/2013. (III. 28.) határozat módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet 

praxisa működtetésére pályázati kiírás elfogadásáról, valamint a körzet 
helyettesítéssel történő ellátásáról szóló 84/2013. (III. 28.) határozatának 1. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
"1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dr. 
Hornyák Edit egyéni vállalkozó felnőtt háziorvos és az önkormányzat között kötött 
feladat-ellátási szerződés 2013. július 31. napjával közös megegyezéssel 
megszüntetésre kerüljön." 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 84/2013. (III. 28.) határozatának 2-

8. pontjait visszavonja. 
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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 
378/2013. (IX.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város csatlakozási szándéknyilatkozatának   
megfogalmazására az ÁTRIUM Társuláshoz 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozzon az „ÁTRIUM – 
totális diktatúrák építészete a 20. században Európa városi emlékezetében” című 
nemzetközi társuláshoz.  

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

gondoskodjon a 1. pontban foglaltaknak megfelelő szándéknyilatkozat 
elkészíttetéséről, és azt juttassa el a Társulás elnökének.   

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
     - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2013. október 21. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés I. határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics 
László), tartózkodott 5 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

379/2013. (IX.19.) határozata 
a Komlóska község önkormányzata által benyújtott, a Világ Királynője 

Engesztelő Mozgalomra és az Életfa Kárpát-medence Összefogás 
kezdeményezésre vonatkozó  kérelem elbírálásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Világ Királynője 

Engesztelő Mozgalom (továbbiakban: Mozgalom) céljaival, szellemiségével és 
értékrendjével, és úgy döntött, hogy a Mozgalom céljainak megvalósításához  
50.000 Ft összegű adományt nyújt a 2013. évi költségvetés közművelődési célok 
rovata terhére. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérése után kössön támogatási 
szerződést a kérelmezővel. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
   - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2013. október 10. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  a Világ Királynője Engesztelő 

Mozgalom által kezdeményezett  Engesztelő Kápolna építéshez 1 db 30x40x50 
cm-es Dunaújváros feliratú faragott mészkő adományozásával hozzájárul. A 
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a terméskövet elkészíttesse, a 
2013. évi költségvetés közművelődési célok rovata terhére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2013. október 31. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Életfa Kárpát-medence 

Összefogás kezdeményezését megismerve úgy határozott, hogy a Nemzet 
egységének megvalósításhoz egy marék földet adományoz, egyben  felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon az adomány Komlóska Község  
Önkormányzatához való eljuttatásáról. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
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   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
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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 

380/2013. (IX.19.) határozata 
a közfoglalkoztatást végző munkáltatókkal való együttműködésről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul és jóváhagyja, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közfeladat ellátását végző 
költségvetési intézményekkel, gazdasági társaságokkal, civil szervezetekkel a 
határozat mellékletében szereplő közfoglalkoztatás ellátásra irányuló 
együttműködési megállapodást megkösse. 

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

közfeladat ellátását végző munkáltatókkal az 1. pont szerinti együttműködési 
megállapodást megkösse. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a szociális osztályvezető 
Határidő: folyamatos 
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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  

381/2013. (IX.19.) határozata  
az önkormányzati tulajdonban álló,  

Dunaújváros, Kőris u. 12. 2. 4. szám alatti lakás felújítására vonatkozóan: 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt-t azzal, hogy a Dunaújváros, Kőris u. 12. 2. 4. szám alatt 
található önkormányzati tulajdonú lakás felújítását a határozat mellékletének 
megfelelően 328.147,- Ft + Áfa, azaz bruttó 416.747,- 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 városfejlesztési osztály vezetője     
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. október 10. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az “A” változatot – 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  

382/2013. (IX.19.)  határozata  
az önkormányzati tulajdonban álló,  

Dunaújváros, Köris u. 12/A. fszt. 7. szám alatti lakás felújítására vonatkozóan 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt-t azzal, hogy a Dunaújváros, Kőris u. 12/A fszt. 7. szám alatt 
található önkormányzati tulajdonú lakás felújítását a határozat mellékletének 
megfelelően 781.559,- Ft + Áfa, azaz bruttó 992.580,- 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 városfejlesztési osztály vezetője    
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. október 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  

383/2013. (IX.19.) határozata  
az önkormányzati tulajdonban álló,  

Szabadság u. 9. 4. 2. szám alatti lakás felújítására vonatkozóan: 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt-t azzal, hogy a Dunaújváros, Szabadság u. 9. 4. 2. szám alatt 
található önkormányzati tulajdonú lakás felújítását a határozat mellékletének 
megfelelően 336.858,- Ft + Áfa, azaz bruttó 427.810,- 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 városfejlesztési osztály vezetője     
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. október 10. 
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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  

384/2013. (IX.19.) határozata 
Az Önkormányzati tulajdonú intézmények üzemeltetést veszélyeztető 

állapotának megszüntetéséhez szükséges forrás biztosításáról és vállalkozási 
keretszerződés megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzati tulajdonú 

intézmények üzemeltetést veszélyeztető állapotának megszüntetéséhez 
szükséges munkákat bruttó 7.287.741.-Ft keretösszegért a DVG Zrt-vel 
elkészítteti. Egyúttal utasítja a polgármestert, hogy a vállalkozási keretszerződést  
a DVG Zrt-vel írja alá.  

 
Felelős:   -  a határozat végrehajtásáért 
          a polgármester 
                 -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 -  a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                    a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
 Határidő:  a szerződés aláírására: 2013. október 15. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban szereplő munkához 

szükséges 7.287.741.-Ft bruttó összeget a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete 5. mellékletében az „Általános 
tartalék” sorában szereplő előirányzat terhére biztosítja. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2013. évi költségvetés soron következő 
módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint utasítja a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
  a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
              - a költségvetés módosításáért: 
  a jegyző 
              - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                az adó, költségvetési és 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 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), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

385/2013. (IX.19.) határozata 
a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási keretszerződés /2013. április-december hónap/ 2. számú 
módosítására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi döntést hozza: 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletében 

megadottak szerint módosítja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zártkörű  Részvénytársaság között a 
2013. március 29-én  létrejött a 2013. április-december hónapokra szóló 
szolgáltatási keretszerződést. A keretszerződés út és járdaburkolatok felületi 
javítása, karbantartása sorát 53.979.700,-Ft-ra növeli, DMJV Közgyűlése a 
keretszerződés összegét 424.999.463,-Ft-ra módosítja. 

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

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. 
április-december hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 2. módosítását írja 
alá. 

 
Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 
                  polgármester 
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
Határidő: 2013. szeptember 25. 
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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 

386/2013. (IX.19.) határozata 
a DV N Zrt. vezérigazgatója munkaszerződésének III. sz. módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. melléklete szerint a 

DV N Zrt. vezérigazgatója munkaszerződésének III. számú módosítását 
jóváhagyja. 

 
2 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá felhatalmazza a munkaszerződés III. számú módosításának 
aláírására a határozat mellékletében rögzített tartalommal. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:                 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. szeptember 30. 
                - az alapító okirat aláírására: 2013. szeptember 30. 
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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 

387/2013. (IX.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. javadalmazási szabályzatának 

elfogadása tárgyában 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Dunaújvárosi 

Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft-nek a jelen határozat 1. számú mellékleteként 
csatolt javadalmazási szabályzatát. 

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

határozat 1. számú mellékletként csatolt javadalmazási szabályzat aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
                  a polgármester 
                - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                  a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztályvezetője  
Határidő: a javadalmazási szabályzat aláírására: 2013. szeptember 30. 
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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 Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 2 fő (Kismoni László, Pintér Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

388/2013. (IX.19.)  határozata  
az önkormányzati tulajdonban álló, Magyar úti malom vizesblokkjának és 
villamos betáplálásának kialakítására  vonatkozó árajánlat elfogadására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Méninger János kivitelezőt 

azzal, hogy a dunaújvárosi malom villamos betáplálás kialakítását - mely a 
méretlen vezeték kiépítését, elosztó szekrény felszerelését, fogyasztási hely és 
mért vezeték, valamint a porta helyiségben áramvételezési lehetőség kialakítását 
tartalmazza - a határozat 1. számú mellékletének megfelelően bruttó 79.410,- Ft 
keretösszegen belül végezze el. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt-t azzal, hogy a dunaújvárosi malom vizesblokk és az ahhoz 
szükséges vízvezeték és szennyvízvezeték kiépítését - mely a gépészet, bontás 
és építés költségeit tartalmazza - a határozat 2. számú mellékletének megfelelően 
1.090.680,- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.385.164,- Ft keretösszegen belül végezze el. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásáért: 
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                         
                a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője         
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. szeptember 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és 2. 

számú pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 10/2013.(III.1.) 
önkormányzati rendelete módosításakor a általános tartalék sora terhére 79.410,- Ft 
és  1.385.164,- Ft összegben vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
               - a költségvetés módosításáért:  
                 a jegyző  
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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                 a pénzügyi bizottság elnöke  
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
              - az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 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 

389/2013. (IX.19.) határozata 
a dunaújvárosi 391/1 hrsz-ú Csónakház megnevezésű ingatlan üzemeltetésére 

vonatkozó pályázati felhívás elfogadása tárgyában 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat 
mellékletét képező pályázati felhívást a dunaújvárosi 391/1 hrsz.-ú Csónakház 
megnevezésű ingatlan 2014. január 1. napjától kezdődő 5 év határozott időre 
történő üzemeltetésére vonatkozóan. A pályázati felhívás alapján az üzemeltető 
különösen az alábbi feladatokat köteles ellátni: 

 
- A szerződés tárgyát képező ingatlan folyamatos üzemeltetése. 
- Őrzés-védelmi feladatok ellátása, a vagyonbiztonsághoz elengedhetetlenül 

szükséges mértékben. 
- Az őrzés-védelmi  feladatkörben a létesítmények (ingatlanok) nem készenléti, a 

hét minden napján 24 órára kiterjedően ellátott őrzése.  
- Az üzemeltetési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás kötése.    
- A létesítmény  valamennyi részének megfelelő tisztán tartása, illetve használatra 

alkalmas állapotban tartása, beleértve a zöldterületek gondozását, a téli 
hóeltakarítást és síkosság mentesítést is, továbbá a keletkezett hulladék 
elszállításáról és ártalmatlanításáról való gondoskodást. 

- Az ingatlan közműdíjainak és egyéb, az üzemeltetéssel kapcsolatos 
költségeknek viselése. 

- Az Üzemeltető ellátni köteles az árvízvédelemmel kapcsolatos feladatokat. 
- Az üzemeltető csak az Önkormányzat, mint üzemeltetésbe adó engedélyével 

végezhet felújításokat, beruházásokat a pályázat tárgyát képező ingatlanon, mely 
beruházások amortizációval csökkentett ellenértékét a szerződés 
megszűnésekor megtéríti az üzemeltető részére. 

- Az Önkormányzat, mint üzemeltetésbe adó engedélye nélkül végzett felújítások 
és beruházások értéke megtérítésére a szerződés megszűnése esetén az 
üzemeltető nem tarthat igényt. 

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

mellékletét képező pályázati felhívás Info Dunaújváros Magazinban történő 
megjelentetésére.  

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a pályázat megjelentetésére: 2013. október 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 
390/2013. (IX.19.) határozata 

a dunaújvárosi 717 hrsz-ú Lőtér megnevezésű ingatlan üzemeltetésére 
vonatkozó pályázati felhívás elfogadása tárgyában 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat 

mellékletét képező pályázati felhívást a dunaújvárosi 717 hrsz-ú Lőtér 
megnevezésű ingatlan 2014. január 1. napjától kezdődő 5 év határozott időre 
történő üzemeltetésére vonatkozóan. A pályázati felhívás alapján az üzemeltető 
különösen az alábbi feladatokat köteles ellátni: 

 
- A szerződés tárgyát képező ingatlan folyamatos üzemeltetése. 
- Őrzés-védelmi feladatok ellátása, a vagyonbiztonsághoz elengedhetetlenül 

szükséges mértékben. 
- Az őrzés-védelmi  feladatkörben a létesítmények (ingatlanok) nem készenléti, a 

hét minden napján 24 órára kiterjedően ellátott őrzése.  
- Az üzemeltetési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás kötése.    
- A létesítmény  valamennyi részének megfelelő tisztán tartása, illetve használatra 

alkalmas állapotban tartása, beleértve a zöldterületek gondozását, a téli 
hóeltakarítást és síkosság mentesítést is, továbbá a keletkezett hulladék 
elszállításáról és ártalmatlanításáról való gondoskodást. 

- Az ingatlan közműdíjainak és egyéb, az üzemeltetéssel kapcsolatos 
költségeknek viselése. 

- Az üzemeltető csak az Önkormányzat, mint üzemeltetésbe adó engedélyével 
végezhet felújításokat, beruházásokat a pályázat tárgyát képező ingatlanon, mely 
beruházások amortizációval csökkentett ellenértékét a szerződés 
megszűnésekor megtéríti az üzemeltető részére. 

- Az Önkormányzat, mint üzemeltetésbe adó engedélye nélkül végzett felújítások 
és beruházások értéke megtérítésére a szerződés megszűnése esetén az 
üzemeltető nem tarthat igényt. 

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

mellékletét képező pályázati felhívás Info Dunaújváros Magazinban történő 
megjelentetésére.  

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a pályázat megjelentetésére: 2013. október 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 

391/2013. (IX.19.) határozata 
a dunaújvárosi 365/7 hrsz-ú Tömegsport telep (futófolyosó, birkózócsarnok, 

bitumenes kézilabdapálya, 1 öltöző, 2 füves futballpálya, 2 salakos futballpálya) 
megnevezésű ingatlan üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívás elfogadása 

tárgyában 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat 
mellékletét képező pályázati felhívást a dunaújvárosi 365/7 hrsz.-ú Tömegsport 
telep (futófolyosó, birkózócsarnok, bitumenes kézilabdapálya, 1 öltöző, 2 füves 
futballpálya, 2 salakos futballpálya) megnevezésű ingatlan 2013. december 1-től 
kezdődő 5 év határozott időre történő üzemeltetésére vonatkozóan. A pályázati 
felhívás alapján az üzemeltető különösen az alábbi feladatokat köteles ellátni: 
- A szerződés tárgyát képező ingatlan folyamatos üzemeltetése. 
- Őrzés-védelmi feladatok ellátása, a vagyonbiztonsághoz elengedhetetlenül 

szükséges mértékben. 
- Az őrzés-védelmi  feladatkörben a létesítmények (ingatlanok) nem készenléti, a 

hét minden napján 24 órára kiterjedően ellátott őrzése.  
- Az üzemeltetési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás kötése.    
- A létesítmény  valamennyi részének megfelelő tisztán tartása, illetve használatra 

alkalmas állapotban tartása, beleértve a zöldterületek gondozását, a téli 
hóeltakarítást és síkosság mentesítést is, továbbá a keletkezett hulladék 
elszállításáról és ártalmatlanításáról való gondoskodást. 

- Az ingatlan közműdíjainak és egyéb, az üzemeltetéssel kapcsolatos 
költségeknek viselése. 

- Az üzemeltető csak az Önkormányzat, mint üzemeltetésbe adó engedélyével 
végezhet felújításokat, beruházásokat a pályázat tárgyát képező ingatlanon, mely 
beruházások amortizációval csökkentett ellenértékét a szerződés 
megszűnésekor megtéríti az üzemeltető részére. 

- Az Önkormányzat, mint üzemeltetésbe adó engedélye nélkül végzett felújítások 
és beruházások értéke megtérítésére a szerződés megszűnése esetén az 
üzemeltető nem tarthat igényt. 

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

mellékletét képező pályázati felhívás Info Dunaújváros Magazinban történő 
megjelentetésére.  

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a pályázat megjelentetésére: 2013. október 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” változatot Dr. Ragó Pál alpolgármester úr 2. 
pontra vonatkozó módosítását, mely szerint „...2013. október 1-től kezdődően 2014. 
május 31-éig azzal, hogy az üzemeltetés díjára vonatkozó kalkulációt a DVG Zrt. 
készítse el és a szakbizottság állásfoglalását követően kerüljön sor az üzemeltetésre 
vonatkozó megállapodás megkötésére.” szövegrész kerüljön – mellette szavazott 10 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László), 
tartózkodott 5 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

392/2013. (IX.19.) határozata 
a dunaújvárosi 3351 hrsz-ú Táborhely-Kemping, valamint a 3350/1 hrsz-ú 

„Remix” épület és zuhanyzó blokk megnevezésű ingatlanok üzemeltetésére 
vonatkozó pályázatok értékelésére 

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

Önkormányzatának tulajdonában álló dunaújvárosi 3351 hrsz-ú Táborhely-
Kemping, valamint a 3350/1 hrsz-ú „Remix” épület és zuhanyzó blokk 
megnevezésű ingatlanok üzemeltetésére kiírt nyilvános pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester; 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a pályázat megjelentetésére: 2013. október 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a  dunaújvárosi 

3351 hrsz-ú Táborhely-Kemping, valamint a 3350/1 hrsz-ú „Remix” épület és 
zuhanyzó blokk megnevezésű ingatlanok üzemeltetésével a 100%-os 
tulajdonában lévő DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-t bízza meg 2013. október 
1-től kezdődően 2014. május 31-éig azzal, hogy az üzemeltetés díjára vonatkozó 
kalkulációt a DVG Zrt. készítse el és a szakbizottság állásfoglalását követően 
kerüljön sor az üzemeltetésre vonatkozó megállapodás megkötésére. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 

üzemeltetési szerződés megkötésére az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérését követően.   

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester; 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: az üzemeltetési szerződés megkötésére: 2013. október 15. 
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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) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

393/2013. (IX.19.) határozata 
a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíztársulás társulási 
szerződés módosítás elfogadására és kapcsolódó döntések meghozatalára 

vonatkozóan 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
1. elhatározta Dunaújváros település északi településrészén a szennyvízcsatorna 

hálózat részleges kiépítését, a közös agglomerációhoz tartozó Kulcs Község 
Önkormányzata elhatározta a közigazgatási területén a szennyvízcsatorna hálózat 
megépítését, valamint Rácalmás elhatározta településén a képződő szennyvizek 
elvezetését, melyet a Nemzeti Települési Szennyvíz elvezetési és – tisztítási 
Megvalósítási Programról szóló 26/2002. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltakra 
figyelemmel közös beruházás keretében valósítanak meg. Ennek megfelelően 
Kulcs Község és Rácalmás Város Önkormányzatával megalapítja a jogi 
személyiséggel rendelkező Kulcs- Rácalmás- Dunaújváros Önkormányzati 
Szennyvíztársulást, és elfogadja a jelen határozat 1. mellékletét képező társulási 
megállapodást a melléklet szerinti tartalommal, egyben felhatalmazza a 
Polgármestert annak aláírására.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőjeként a Kulcs- 

Rácalmás- Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíztársulás Társulási Tanácsába a 
Polgármestert delegálja.  

 
3. A Kulcs- Rácalmás- Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíztársulás Pénzügyi 

Bizottságába Dunaújváros Megyei Jogú Város képviselőjeként a Gazdasági és 
területfejlesztési Bizottság elnökét delegálja. 

 
4. Jóváhagyja, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a társulási 

megállapodás VII/2.  pontja alapján a társulás működési feltételeihez  induló 
hozzájárulás formájában 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint megfizetésével 
járuljon hozzá a 2013. évi költségvetés 7.C. Melléklet 5. alcímében található 
KEOP-7.1.0/11.-0030113/173. Kulcs-Rácalmás – Dunaújváros közös 
szennyvízelvezetés és tisztítás projekt terhére. 

 
5. a) tudomásul veszi, hogy a pályázathoz szükséges 423 863 338 Ft (bruttó) önerő 

mértékét az együttműködő önkormányzatok a Társulás részére a Társulási 
Megállapodásban rögzítettek szerint az alábbi arányban és összegben biztosítják: 

  
 Település 

Kötelezettségvállalás aránya 
(%) 

Önrész összege 
(nettó Ft) 
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 Kulcs  60,71%  202 638 277 
 Rácalmás  13,88  46 369 768 
 Dunaújváros  25,43  84 909 075 
 Összesen  100%  333 750 660 

 
 b) kötelezettséget vállal arra, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzatát terhelő 84. 909.075 Ft + Áfa önrész összegét az alábbiak szerint 
biztosítja: 

 az önrész összegéből 57. 489.877 Ft + ÁFA összeget az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésébe, az önrész fennmaradó, 27. 419.198 Ft + Áfa összegét a 2015. 
évi költségvetés készítésekor tervezi be. 

 
6. Hozzájárul, hogy a közös beruházás megvalósításával létrejövő közművagyon a 

beruházás befejezését követően, a közigazgatási határokhoz igazodóan átadásra 
kerüljön az ellátásért felelős önkormányzatok részére, és kötelezettséget vállal 
annak fenntartására. 

 
7. Felhatalmazza a Polgármestert, a jelen határozat 3. mellékletét képező 

Kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírására, továbbá arra, hogy a jelen 
határozatban és a társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 
társulás működése és beruházás megvalósítása érdekében szükséges további 
megállapodásokat megkösse azzal, hogy az önkormányzatot érintő pénzügyi 
kötelezettségvállalást jóváhagyásra terjessze a közgyűlés elé. 

 
8. Hatályon kívül helyezi a 477/2012. (XI.29.) határozat 

a) 2.1.) pontját, tekintettel arra, hogy a Dunaújváros közigazgatási területén 
megvalósuló közös szakasz (gerincvezeték, átemelő stb.) beruházási költsége: 
egymás között egyenlő, 1/3-1/3-ad arányban történő viselése helyett a határozat 
mellékletét képező megállapodás elfogadásával a VI./2.bab) pontban a tagok a 
beruházási költségek arányában viselik a  Dunaújváros közigazgatási területén 
megvalósuló közös szakasz (gerincvezeték, átemelő stb.) költségeit.  
 
b) 3. pontját, azért mert jelen határozat 2. pontja rendelkezik arról, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Társulási Tanácsba a 
Polgármestert delegálja.  
 
c) 4.1. pontját, azért, mert a jelen határozat 5. pontja rendelkezik a az önrész 
biztosításáról a 2014. évben, ezért a 2013. évre az eredeti 80 millió Ft  előirányzat 
maradványa törölhető; 
 
d) 4.2. pontját, mivel a jelen határozat 4. pontja tartalmazza a 3.000.000,-Ft induló 
működési hozzájárulás biztosítását. 
 
e.)  2.2.) pontja második francia bekezdését a jelen határozat 8.a) pontjában 
hivatkozottak miatt ” - a pályázati támogatásban nem részesített és járulékos 
költségek viselése, azzal, hogy amennyiben a dunaújvárosi bekötések (Északi 
lakótelep) pályázati támogatásban nem részesülnek, úgy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzat tag nem tudja azokat finanszírozni, de a Dunaújváros 
közigazgatási területén megvalósuló közös szakasz (gerincvezeték, átemelő stb.) 
beruházási költsége 1/3 részét vállalja,” szöveget törölni szükséges.  
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Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
          a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2013. szeptember 30. 
 
9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 5. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2014.és 2015 évi költségvetés tervezésekor vegye 
figyelembe, valamint hogy a  4. és a 8.c) pontban foglaltaknak megfelelően 
módosítsa a 2013. évi költségvetést. 

 
Felelős:    - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
          a polgármester 
        - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                     a vagyonkezelési osztály vezetője 
        - a költségvetés módosításáért, és tervezéséért: 
          a jegyző 
        - a költségvetés módosításában és tervezésében való közreműködésért: 
          a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
          a pénzügyi bizottság elnöke 
          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
        - a költségvetés módosításának és  tervezésének előkészítésében való  
                    közreműködésért: 
          az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2014. és 2015. évi költségvetések tervezésének időpontja, a 2013 évi  
                 költségvetés módosításának legközelebbi időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változat, a 3. pontjában 200 E Ft, a 4. 
pontjában az általános tartalék szövegrészek kiegészítésével – mellette szavazott 12 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák 
Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodik 3 fő (Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
394/2013. (IX.19.) határozata a javaslat 

állásfoglalás kialakítására az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű 
ingatlanokon a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1.3.1.kutatásfejlesztési 

pályázaton sikeresen indult  ENERGOTT Kft. általi fejlesztésekhez való 
tulajdonosi hozzájárulás tárgyában 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az ENERGOTT Kft-nek 

az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű ingatlanokon a Gazdaságfejlesztési 
Operatív Program 1.3.1.kutatásfejlesztési pályázaton való támogatottsága esetén 
megvalósítandó innovációs fejlesztéseit, és azok működtetésére vonatkozó 
elképzeléseit. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a felelős döntés meghozatalához 

felkéri  az ENERGOTT Kft-t 
 

-  a DVCSH Kft-vel kötendő hőértékesítési keretszerződés tervezete, továbbá a 
Dunaújváros Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft-vel a megépült mű 
üzemeltetésére vonatkozó szerződés tervezete, valamint a fejlesztés 
környezetvédelmi hatástanulmánya közlésére. 

- a létesítmények elhelyezésére szolgáló ingatlanhasználati konstrukció 
jogszabályoknak és érvényes szerződéseknek megfelelő kidolgozására, a 
felajánlott bérleti díj megalapozottsága szakérői véleménnyel történő 
alátámasztására a technológiai csatlakozás biztosítását is magába foglalóan, a 
biomassza átvételére vonatkozó szerződés és ellentételezés közlésére. 

- annak egyértelmű közlésére, hogy a meglévő szennyvíztisztító mű mely 
létesítményei (nem földterület) használatával számol az innováció 
megvalósulása esetén, és ezen használati díj meghatározására. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DSZSZ Kft. és az ENERGOTT Kft. 

által 2012.12.20-án megkötött Technológiai csatlakozási és területbérleti 
szerződés, valamint a   DVCSH Kft. és az ENERGOTT Kft. között megkötött 
Technológiai csatlakozási és területbérleti szerződés létre nem jötte, semmissége, 
vagy érvénytelensége megállapítása iránt peres eljárást kezdeményez, melyben 
az önkormányzat képviseletével dr. Móricz Zoltán dunaújvárosi ügyvédet bízza 
200 E Ft megbízási díjért. 

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



 63 
 

Határidő: - a határozat közlésére: 2013. szeptember 30. 
       - a határozat végrehajtására: 2013. október 30. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. pontban 

foglalt döntést az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete módosításakor a 
általános tartalék előirányzat terhére vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

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



 64 
 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a meghívóban kiküldött 44. napirendi pontot, 
„Javaslat Dunaújváros építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2003. 
(V.16.) önkormányzati rendelet módosításának elindítására” – 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) – levette a 
tárgysorozatából. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 
támogatására” című napirend szavazásából Hingyi László képviselőt – mellette 
szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Izsák Máté, Kismoni 
László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Gál Roland, 
Hingyi László) – kizárta. 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
395/2013. (IX.19.) határozata 

Hingyi László képviselő személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 
kizárásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a 46. napirend határozati 
javaslatára történő szavazásból Hingyi László képviselőt kizárja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a jegyző 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változat határozati javaslatának 1. pontjában 
„1,5 M Ft”, „általános tartalék terhére”, „a határozat végrehajtására 2013. október 
15.”, szövegrészekkel, a 3. pontjában „az általános tartalék” szövegrésszel 
kiegészítve – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Gál Roland, Gombos István, 
Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Cserni Béla, Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
396/2013. (IX.19.) határozata  

a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Labdarúgó 
Szövetség (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) részére 1,5 M Ft, azaz Egymillió-
ötszázezer forint támogatást nyújt az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete 
általános tartalék előirányzat terhére. 

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

az 1. pontban meghatározott döntés alapján a Dunaújvárosi Labdarúgó 
Szövetséggel a céltámogatási szerződést kösse meg, a Támogatást Vizsgáló 
Iroda állásfoglalásának megfelelően. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
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Határidő: - a határozat közlésére: 2013. szeptember 30. 
                   a határozat végrehajtására: 2013. október 15. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt döntést az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és  végrehajtásának 
szabályairól szóló 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete módosításakor a 
általános tartalék előirányzat terhére vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                  a polgármester 
                - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
                - a költségvetés módosításáért: 
                  a jegyző 
                - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   a költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változat határozati javaslatának 1. pontjában 
„1,5 M Ft”, „általános tartalék előirányzat”, „2014. február 28-áig” szövegrészekkel, a 
2. pontjában „a határozat végrehajtására 2013. október 15.” szövegrésszel, a 3. 
pontjában „általános tartalék előirányzat” szövegrésszel kiegészítve – 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  

397/2013. (IX.19.) határozata  
a Dunaújvárosi Városi Sportiskola támogatására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Városi Sportiskola 

(2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.) részére 1,5 M Ft, azaz Egymillió-ötszázezer 
forint visszatérítendő támogatást nyújt az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete 
általános tartalék előirányzat terhére, 2014. február 28-ig járó egyösszegű 
visszafizetési kötelezettséggel. 

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

az 1. pontban meghatározott döntés alapján a Dunaújvárosi Városi Sportiskolával 
a céltámogatási szerződést kösse meg, a Támogatást Vizsgáló Iroda 
állásfoglalásának megfelelően. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013.szeptember 30. 
                   a határozat végrehajtására: 2013. október 15. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt döntést az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete módosításakor a 
általános tartalék előirányzat terhére vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                  a polgármester 
                - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
                - a költségvetés módosításáért: 
                  a jegyző 
                - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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                  az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   a költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” változatot – mellette szavazott 9 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 3 fő (Kismoni László, 
Pintér Attila, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
398/2013. (IX.19.) határozata  

a Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület támogatására 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Amerikai Futball 
Sportegyesület (2400 Dunaújváros, Liszt Ferenc kert 14. fsz. 3.) bajnoki nevezési 
díjainak kifizetéséhez nem biztosít támogatást. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. szeptember 30. 
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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 

399/2013. (IX.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartása és irányítása alá 
2012. december 31-éig tartozott szakképző intézmények 2012. december 31-én 

fennálló szállítóállományának tételes megismeréséről  
 

 1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a KLIK által 2013. 
január 1-jétől átvett szakképző intézmények 2012. december 31-én fennálló 
szállítóállományát a határozati javaslat 1-32. számú mellékletét képező 
kimutatások alapján.   

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

szükséges intézkedéseket a határozati javaslat 2. számú mellékletében kimutatott, 
az önkormányzat által már kiegyenlített, de a 2013. gazdasági évet terhelő 
működési kiadások Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé történő 
kiszámlázására. 

 
      Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
                       a jegyző 
                     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért 
                       az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője, 
                     - a határozat közléséért 
                       a belső ellenőrzési osztály vezetője. 
      Határidő: - a határozat végrehajtására: 2013. október 20. 
                       - a határozat közlésére: 2013. szeptember 30. 
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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 Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 1 
fő (Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, Selyem József), nem szavazott 1 
fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
400/2013. (IX.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat adósságállományát érintő állami 
adósságátvállalás végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról, valamint a 

kapcsolódó költségvetési rendelet módosításáról szóló döntés meghozataláról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzat adósságállományát érintő állami adósságátvállalás 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az előző évek pénzmaradványa 

előirányzat terhére 864.711.200 Ft összeget hagy jóvá az adósságátvállalásához 
kapcsolódó, önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettségek fedezetére. 

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

következő költségvetési rendelet módosításánál  a 2. pontban meghatározott 
forrás rendezését vegye  figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a gazdasági igazgató    
                 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a következő költségvetési rendelet módosítása 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő 
(Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

401/2013. (IX.19.) határozata 
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 

rendelet I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtás 
szabályairól szóló rendelet I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. 
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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 

402/2013. (IX.19.) határozata 
a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő 

támogatás igénylése érdekében szükséges döntés meghozataláról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a helyi 
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatási igény benyújtására. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

       a polgármester 
                - a pályázat benyújtásáért: 

       az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
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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  

403/2013. (IX.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottságában, valamint Ügyrendi, Igazgatási 
és Jogi Bizottságában történő személycseréréről 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó Gergő Dániel a 

Városüzemeltetési, környezetvédelmi, és turisztikai bizottsági külső szakértő 
tagja bizottsági tisztségéről való lemondását 2013. augusztus 31. napjával 
tudomásul veszi, helyére 2013. szeptember 20. napjától Tőkésiné Szloboda Évát 
a bizottság külső szakértő tagjának megválasztja. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Galambos Dénes az ügyrendi, 

igazgatási és jogi bizottsági külső szakértő tagja bizottsági tisztségéről való 
lemondását  2013. július 1. napjával tudomásul veszi, helyére  Dr. Móricz Zoltánt 
megválasztja 2013. szeptember 20. napjától. 

 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a  bizottság nem képviselő 

tagjának megválasztott tag figyelmét, hogy vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének 2013.  szeptember 19. napjáig köteles eleget tenni, ellenkező 
esetben az  „egyes     vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi 
CLII. tv. 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ezen megbízatása e törvény 
erejénél fogva megszűnik. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgató  
                 a személyügyi munkaerő-gazdálkodási igazgató 
Határidő:  2013. szeptember 19. 
 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja Szabó Gergő Dániel külső 

szakértő bizottsági tag figyelmét, hogy „az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában 
foglaltak alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 2013. szeptember 
15. napjáig tegyen eleget. 

 
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 

bizottságok nem képviselő tagjának megválasztott személyektől az előírt esküt 
vegye ki. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 



 75 
 

                  a polgármester  
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                 
                  a jogi és szervezési igazgató 
 Határidő: 2013. szeptember 19. 
 
6.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

megválasztott, illetve lemondott bizottsági tagok tiszteletdíjával kapcsolatos és 
szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a 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. szeptember 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – 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 (Pintér 
Tamás, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt), 
nem szavazott 1 fő (Kismoni László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

404/2013. (IX.19.) határozata 
az önkormányzati érdekeltségű Média rendszer átvilágításáról szóló jelentés 

elfogadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 344/2013. (VII. 09.) határozatában  
az önkormányzati érdekeltségű média rendszer átvilágítására a Crossborder Film 
Kft-t kérte fel, a szerződésben foglalt feladatellátásról szóló jelentését a  
Crossborder Film Kft. megküldte - mely tartalmazza az átvilágítás tapasztalatairól 
szóló összegzést, továbbá a bevezetni javasolt változtatások pontos leírását is –, 
melyet a közgyűlés elfogad és teljesítettnek ismer el, a vállalkozói díj kifizethető. 

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

határozatot küldje meg a Crossborder Film Kft. részére.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2013. szeptember 25. 



 77 
 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 4 fő (Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), 
nem szavazott 1 fő (Kismoni László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

405/2013. (IX.19.) határozata 
az önkormányzati érdekeltségű Média rendszer átmeneti működtetésére 

vonatkozó döntés meghozatalára 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza az önkormányzati 
érdekeltségű média rendszer átalakítását, s egy új összehangolt és gazdaságosan 
működő Média Központ kialakítását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati érdekeltségű 

média rendszer átmeneti működtetésével 2013. október 1-től 2013. december 31-
éig terjedő időszakra megbízza a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-t. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a működtetés díját - a jelen 

határozat mellékletét képező költségvetés alapján 23.538.900,- Ft + ÁFA 
összegben jóváhagyja, melynek forrása a  2013. évi költségvetési rendelet 5. 
számú melléklet 31. sora „Átadott pénzeszközök” „Dunaújvárosi Kistérségi 
Turisztikai Nonprofit Kft. média feladatainak támogatása” rovat.  

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

a feladatellátásra vonatkozó vállalkozó szerződést az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság véleményezését követően írja alá. A szerződés tartalmazza azt is, hogy 
a DVG Zrt. 2014. január 31-éig számoljon be az összeg felhasználásáról. 

            
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2013. október 1. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a következő költségvetési rendeletmódosítás során 
vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

    
 Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
          a polgármester 
                 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
          az adó, költségvetési és  pénzügyi osztály vezetője 
        - a költségvetés következő módosításáért 
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          a jegyző 
                - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                - a szerződéskötésben való közreműködésért 
                   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
    Határidő: - a határozat közlésére 2013. szeptember 25. 
                     - az utalásra 2013. október 7. 
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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 Z...
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

	Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés I. határozati javaslat „B” változatát – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, L...
	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 Z...
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	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 Z...
	Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés az “A” változatot – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrin...
	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 Z...
	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 Z...
	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 Z...
	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 Z...
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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 Z...
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