
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 17-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 szereplő 3. napirendi 
pontot, mely „Javaslat a Dunaújvárosi Kistérség Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. 
ügyvezetőjének visszahívására, új ügyvezető megválasztására, valamint a gazdasági 
társaság alapító okiratának módosítására” vonatkozó előterjesztést zárt ülésen 
történő tárgyalásáról”  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  

422/2013. (X.17.) határozata 
„Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. 

ügyvezetőjének visszahívására, új ügyvezető megválasztására, valamint a 
gazdasági társaság alapító okiratának módosítására” vonatkozó 

előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. október 17-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunaújvárosi 
Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. ügyvezetőjének visszahívására, új 
ügyvezető megválasztására, valamint a gazdasági társaság alapító okiratának 
módosítására”, zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontra való 
hivatkozással. Indoka az előterjesztés nyilvános tárgyalása az önkormányzat 
gazdasági társasága és az ügyben érintett más személy 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 szereplő 4. napirendi 
pontot, mely „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
számvitelében nyilvántartott, a Papírgyári út 10-11. szám alatti ingatlan volt bérlői 
által felhalmozott behajthatatlan követelések könyvviteli mérlegben történő 
kivezetésére” vonatkozó előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásáról 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  

423/2013. (X.17.) határozata 
 „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának számvitelében 

nyilvántartott, a Papírgyári út 10-11. szám alatti ingatlan volt bérlői által 
felhalmozott behajthatatlan követelések könyvviteli mérlegben történő 
kivezetésére” vonatkozó előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 19-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának számvitelében nyilvántartott, a Papírgyári út 
10-11. szám alatti ingatlan volt bérlői által felhalmozott behajthatatlan követelések 
könyvviteli mérlegben történő kivezetésére” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46.§ 
(2) bekezdés c) pontra való hivatkozással. Indoka az előterjesztés nyilvános 
tárgyalása az ügyben érintett más személy 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 szereplő 5. napirendi 
pontot, mely „Javaslat a nagy összegű behajthatatlan követelések könyvviteli 
mérlegben történő kivezetésére” vonatkozó előterjesztés zárt ülésen történő 
tárgyalásáról” 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  
424/2013. (X.17.) határozata 

 „Javaslat a nagy összegű behajthatatlan követelések könyvviteli mérlegben 
történő kivezetésére” 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 nagy összegű 
behajthatatlan követelések könyvviteli mérlegben történő kivezetésére” zárt ülés 
tartását rendeli el az Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontra való hivatkozással. Indoka az 
előterjesztés nyilvános tárgyalása az ügyben érintett más személy üzleti érdekét 
sértheti.   
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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 

425/2013. (X.17.) határozata  
az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve 2. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2013. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervének 2. számú módosítását a határozat 1. számú 
melléklete szerint, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 2013. évi 
közbeszerzési tervet a határozat 2. számú melléklete szerint elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli az önkormányzat 2013. 

évre vonatkozó közbeszerzési terve 2. számú módosításának, valamint az 
egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervnek az önkormányzat honlapján 
történő közzétételét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
 polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 közbeszerzési ügyintéző 
Határidő: a közzétételre 2013. október 21. 
 a közzététel időtartama a 2014. évre vonatkozó közbeszerzési terv 
                     honlapon történő közzétételének időpontjáig tart 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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 

426/2013. (X.17.) határozata  
a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási keretszerződés (2013. április-december hónap) 
3. 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 parkfenntartás, városi parkok zöldterületek 
fenntartása sorát 127.880.925,- Ft-ra, köztéri hulladékgyűjtő edények 
karbantartása, pótlása sorát 7.282.100,- Ft-ra, egyéb köztisztasági feladatok, 
illegális hulladékok begyűjtése sorát 18.329.067,- Ft-ra, köztéri műtárgyak és 
berendezések karbantartása sorát 6.186.330,- Ft-ra köztéri játszóeszközök 
karbantartása sorát 7.474.700,- Ft-ra, közúti tartozékok karbantartása sorát 
9.500.000,- Ft-ra, utak pormentesítése sorát 997.459,- Ft-ra, érdesítőanyag gépi 
takarítása sorát 290.200,- Ft-ra, közúti baleset utáni takarítás sorát 1.090.624,- Ft-
ra csökkenti, DMJV Közgyűlése a keretszerződés összegét 404.493.262,- 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 3. módosítását írja 
alá. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
Határidő: 2013. október 25. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 5 fő (Kismoni László, Pintér 
Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – a tájékoztatót elfogadta. 

 



 7 
 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés I. 
fejezetét – 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. 
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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 

427/2013. (X.17.) határozata 
az országos „JÓL-LÉT” egészségfejlesztő mozgalom kezdeményezésének 

megismertetéséről 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Országgyűlés 

Népegészségügyi Programjában meghirdetett „Egészségesebb Városok 
Mozgalom”, az „Egészségesebb Munkahelyekért”, az „Egészségesebb Nevelési-
oktatási Intézmények”, valamint a Kormány „Az Új Nemzedék Jövőjéért Program”-
jai célrendszerével, s elismerve kiemelkedő jelentőségüket, támogatja azok 
Dunaújváros közigazgatási területén történő egyidejű beindítását, szervezését 
azzal, hogy az önkormányzat likviditási helyzetére tekintettel anyagilag támogatni 
nem tudja.  

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

határozatot küldje meg a „JÓL-LÉT” program képviselői részére.  
 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat megküldésére: 2013. október 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 

428/2013. (X.17.) 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 intézmény:  
- Dunasor 15. szám alatti idősek otthonában 

- a 2013. szeptember 8-án megüresedett egy fő szociális, mentálhigiénés 
csoportvezető, 

- a 2013. október 16-án megüresedett 1 fő szociális, mentálhigiénés munkatárs,  
- a 2013. október 1-jén megüresedett 1 fő ápoló, gondozó,  
- a 2013. november 1-jén megüresedő 4 fő ápoló, gondozó,  

összesen 7 álláshelyet az intézmény vezetője 2013. november 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. október 31. 
 
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. október 24. 
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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 

429/2013. (X.17.) határozata 
a Dunaújváros Fogorvosi Egyesületnek a fogászati alapellátás ügyeleti díjának 

emelésére vonatkozó kérelmének elbírálásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosban egészségügyi 

alapellátásban, területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosoknak 2014. 
január 1. napjától kezdődően 50.000,- Ft/ügyeleti napban állapítja meg az ügyeleti 
ellátás díját, amely összegen felül további térítést nem kíván nyújtani. 

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

határozat 1. mellékletét képező szerződést írja alá. 
 
    Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a jogi, szervezési igazgatóság igazgatója 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

430/2013. (X.17.) határozata 
a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésének támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Székely Nemzeti 

Tanács elnökének nyílt levelét, és kifejezi hogy a Székely Nemzeti Tanács 
kezdeményezésével egyetért, erkölcsi, politikai támogatást nyújt a kitűzött cél 
eléréséhez. 

 
2. A Székely Nemzeti Tanács kérelmét támogatja, hozzájárul, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata megnevezés, valamint Dunaújváros Megyei 
jogú Város címere felhasználásra kerülhessen a www.nemzetiregiok.eu honlapon 
a partnerlistában. 

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

határozatot Izsák Balázs elnök úr részére küldje meg. 
 
Felelős:     - a határozat közléséért: 
                     a polgármester 
                  - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                     a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
Határidő:     2013. október 22. 

 

http://www.nemzetiregiok.eu/
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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 

431/2013. (X.17.) határozata 
a Dunaferr Art Dunaújváros Alapítvány alapító okiratának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése - figyelembe véve a Székesfehérvári 

Törvényszék Pk.60.459/1990/67.számú hiánypótlási végzését - a Dunaferr Art 
Dunaújváros Alapítvány alapító okirata módosítására az alábbi módosító okiratot 
fogadja el:  

 
„MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

DUNAFERR-ART DUNAÚJVÁROS ALAPÍTVÁNY 
 

1) Törlésre kerül az alcímből az  „Az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseivel egységes 
szerkezetben” szövegrészlet. 
 
2) A preambulumból törlésre kerül a „mint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. 
évi CLVI. tv. hatálya alá tartozó” szövegrészlet. 
 
3)  A 2. pontból törlésre kerül az alábbi szövegrészlet: 
„Az alapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amely  az 
önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése, valamint a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 
121 szakaszában meghatározottak alapján a helyi önkormányzatoknak kell 
gondoskodniuk.” 
Helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Az alapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amely a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 
bekezdés 7. pontja alapján az önkormányzat kötelező feladata.” 
A 2. pont utolsó mondata törlésre kerül. 
4) Az alapító okirat 3. pontjából törlésre kerül az alábbi szövegrészlet: 
„Postacím: 2401. Dunaújváros, Pf.110.  DUNAFERR-ART  DUNAÚJVÁROS” 
 
5) A 6. pont 2. és 3.  bekezdése törlésre kerül, helyükbe az alábbi rendelkezés lép: 
„1990 és 2000 között a kuratórium 4 alkalommal nemzetközi acélszobrász 
alkotótelepet szervezett.  
Az alkotótelepeken készült nagyméretű, Dunaújváros közterein elhelyezett műveket 
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 401/0204/2011 ügyiratszámon keletkezett 
határozatával védett műtárgyegyüttessé nyilvánította. A kuratórium fő feladata a 
védett műtárgyegyüttes kezelése, megóvása, restaurálása.” 
 
6) Az alapító okirat 7. pont utolsó bekezdéséből törlésre kerül az alábbi rendelkezés: 
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„Az így elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági jelentést az alapítóknak meg 
kell küldeni - tárgy évet követő március 31-éig - a gazdálkodás legfontosabb adatait, 
nyilvánosságra kell hozni. A nyilvánosságra hozatal módja a helyi médiák útján 
történik.” 
Helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ Az elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletét az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírtak szerint köteles letétbe helyezni 
és közzétenni.” 
 
7) Az alapító okirat 8. pontja [kuratórium] 
Az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
„Elnöke: KLEIN ANDRÁS MIKLÓS ,  
Lakcíme: 2400. Dunaújváros Babits M. u.10.” 
Helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Elnöke: Várnai Gyula 
Lakcíme: 2400 Dunaújváros, Dunasor 3. 4/2.” 
A kuratórium tagjai felsorolásában az alábbi változások kerülnek átvezetésre: 
A Kismoni László alpolgármester szövegrészlet törlésre kerül, helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: „Szabó Zsolt Róbert  2400 Dunaújváros, Petőfi út 1A.”. 
A Partvédelmi Vállalat igazgatója szövegrészlet törlésre kerül, helyébe az alábbi 
szöveg kerül: „2400 Dunaújváros, Diófa utca 50.” 
Törlésre kerül a művészettörténész szövegrészlet helyébe az alábbi szöveg kerül: 
„8000 Székesfehérvár, Jókai út 11.” 
Törlésre kerül a „Várnai Gyula képzőművész” szövegrész, helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„Klein András Miklós 2400 Dunaújváros, Babits M. út 10.” 
Törlésre kerül a vezérigazgató szövegrészlet, helyébe az alábbi szöveg kerül: 
„2400 Dunaújváros, Építők útja 12.” 
Törlésre kerül a „Topánka György ügyvezető igazgató” helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„Prosek Zoltán 2400 Dunaújváros, Martinovics utca 27.” 
 
Az „Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli” mondat az alábbira módosul: „Az 
alapítványt a kuratórium elnöke és Prosek Zoltán vagy Szécsenfalvi László 
kuratóriumi tagok együttesen képviselik. Az utalványozási és bankszámla feletti 
rendelkezés során a képviselet módja és terjedelme ezzel azonos.” 
 
 Törlésre kerül az alábbi mondat: 
„Utalványozási és bankszámla feletti rendelkezési joggal rendelkeznek  
1. helyen aláíróként: Klein András Miklós vagy Kismoni László 
2. helyen aláíróként: Várnai Gyula vagy Topánka György” 
 
7) Az alapító okirat 10. pont 2. mondata törlésre kerül. 
 
8) Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak.” 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot aláírja. 

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

módosítások bejegyzésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a 
nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltozásának bejegyzéséről szóló kérelmet 
küldje meg a Székesfehérvári Törvényszék részére. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2013. november 15. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

Dunaferr Art Dunaújváros Alapítvány alapító okiratának módosításokkal 
egybeszerkesztett szövegét a helyben szokásos módon tegye közzé. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója   
Határidő:  a jogerős bírósági nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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 

432/2013. (X.17.) határozata 
az INNOPARK Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az INNOPARK Kiemelkedően 

Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 2400 Dunaújváros, Magyar út 106. b., 
Cg.07-09-015831) létesítő okiratának módosítását elfogadja. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a létesítő okirat módosításának aláírására a 
határozat 1. mellékletében, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat aláírására a határozat 2. mellékletében rögzített tartalommal. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az INNOPARK 

Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a létesítő okirat 
módosítását, mint változást a Székesfehérvári Törvényszéken mint Cégbíróságon 
jelentse be a határozat meghozatalát követő 30 napon belül. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                              
                az INNOPARK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:                 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. október 25. 
       - az alapító okirat aláírására: 2013. november 15.  
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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 

433/2013. (X.17.) határozata 
a DVG Zrt. alaptőkéjének felemelésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának 

rendjéről szóló 1/2008. (I.18.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésének b) 
pontjában biztosított hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy mint a gazdasági 
társaság egyedüli részvényese, a Székesfehérvári Törvényszék, mint Cégbíróság 
által a cégjegyzékbe bejegyzett DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (székhelye: 
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1., Cg.07-10-001030, adószám: 10728491-02-
07) alaptőkéjét 201 db 100.000,- Ft és 62 db 1000,- Ft névértékű névre szóló 
részvény zártkörű forgalomba hozatalával, 20.162.000,- Ft pénzbeli 
hozzájárulással megemeli. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a határozat 1. 

pontjában meghatározott alaptőke-emeléssel a DVG Zrt. alaptőkéje 
2.291.857.000,- Ft-ra emelkedik, melyből pénzbeli hozzájárulás (készpénz) 
348.964.000,- Ft, apport 1.942.893.000,- Ft. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal az alaptőke-

emelés során 201 db 100.000,-Ft és 62 db 1000,- Ft névértékű névre szóló 
dematerializált törzsrészvény átvételére. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának 

rendjéről szóló 1/2008. (I.18.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésének a) 
pontjában biztosított hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy mint a gazdasági 
társaság részvényese, a Székesfehérvári Törvényszék, mint Cégbíróság által a 
cégjegyzékbe bejegyzett DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (székhelye: 2400 
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1., Cg.07-10-001030, adószám: 10728491-02-07) 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
Az alapító okirat IV. fejezet  1. pont első bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
„IV. Az alaptőke nagysága, a részvények befizetésének feltételei 
 
1. A társaság alaptőkéje: 2.291.857.000,- Ft, azaz Kettőmillárd-
kétszázkilencvenegymillió-nyolcszázötvenhétezer forint, ebből 
készpénz:     348.964.000,- Ft 
apport:       1.942.893.000,- Ft 
mindösszesen:           2.291.857.000,- Ft” 
 
Az alapító okirat V. fejezet az alábbiak szerint módosul:  
V. A részvények száma, névértéke és jellege 
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„A társaság 2.291.857.000.-Ft-os alaptőkéje összesen 22.975 db, azaz: 
huszonkétezer-kilencszázhetvenötezer darab névre szóló részvényre oszlik, amely 
részvények névértékbeli megoszlása a következő: 
22.917 db 100.000.- forintos névre szóló részvény, 
157 db 1000 forintos névértékű névre szóló részvény. 
A részvénytársaság egyszemélyes, részvényeinek 100%-a a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatát illeti meg. A Társaság részvényeinek előállítása a Gt. és 
az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával történik. A 
részvényeket dematerializált értékpapírként kell nyilvántartani az értékpapírokra 
vonatkozó jogszabályok szerint.” 
 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. igazgatóságát, 

hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 256. § (2) bekezdése 
alapján az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatot a határozat 
meghozatalától számított harminc napon belül a Cégközlönyben tegye közzé. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. igazgatóságát 

arra, hogy a határozat 4. pontja alapján az alapító okirat módosítás és az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elkészítésére, továbbá arra, hogy a 
változásokat a Székesfehérvári Törvényszéken mint Cégbíróságon a határozat 
meghozatalát követő 30 napon belül jelentse be. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás, valamint a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                              
               a DVG Zrt. igazgatósága 
    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
      a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. október 25. 

 - az alapító okirat módosítása, valamint az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirat aláírására: 2013. november 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  

434/2013. (X.17.)  határozata  
az önkormányzati tulajdonban álló,  

Dunaújváros, Radnóti u. 4.1./6. szám alatti lakás felújítására vonatkozóan 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt.-t azzal, hogy a Dunaújváros, Radnóti u. 4.1./6. szám alatt 
található önkormányzati tulajdonú lakás részleges felújítását a határozat 
mellékletének megfelelően 496.898,-Ft+Áfa, azaz bruttó 631.060,-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 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Kismoni László, 
Pintér Attila, Selyem József, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Hingyi László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

435/2013. (X.17.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát 2013. október 18-tól e 
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, egyúttal 491/2012. 
(XII. 13.)  határozattal elfogadottat hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester  
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       jogi és szervezési igazgató 
Határidő:  2013. október 18.  

 



 20 
 

 
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 

436/2013. (X.17.) határozata 
a Kulcs- Rácalmás - Dunaújváros Észak-Keleti terület szennyvízelvezetése 

KEOP-1.-2.0/ azonosítószámú projekt „Építési munkák szerződéses feltételei 
megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz” szerinti 
kivitelezési,  valamint mérnöki munkálatai vállalkozási szerződés keretében 

tárgyú, a Kbt. második rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban ajánlatkérési 
dokumentáció elfogadására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése  
 
1. Tudomással bír arról, hogy a KEOP 1.2.0. kódszámú, a szennyvízelvezetés és 

tisztítás megvalósítására irányuló pályázati lehetőség jelenleg felfüggesztésre 
került, azonban szükségesnek ítéli a benyújtandó pályázat olyan mértékű 
előkészítését, kidolgozását, amely a pályázat folytatása, vagy a következő 
pályázati lehetőség megnyílta esetén benyújtható. 

 
2. Az 1. pontban megfogalmazottak teljesülése estén a „Kulcs, Rácalmás, 

Dunaújváros észak-keleti terület szennyvízelvezetése tárgyában a Kulcs, 
Rácalmás, Dunaújváros önkormányzati társulása által a KEOP.1.2.0/09-11 
kódszámú, Szennyvízelvezetés és tisztítás című pályázati felhívásra a „Kulcs, 
Rácalmás, Dunaújváros észak-keleti terület szennyvízelvezetése” tárgyú projekt 
megvalósítására irányuló Kulcs - Rácalmás - Dunaújváros Észak-Keleti terület 
szennyvízelvezetése KEOP-1.-2.0/ azonosítószámú projekt „Építési munkák 
szerződéses feltételei megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési 
munkákhoz” szerinti kivitelezési, valamint mérnöki munkálatai vállalkozási 
szerződés keretében tárgyú, a Kbt. második rész szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárásban az ajánlatkérési dokumentációt megismerte, elfogadja, az eljárást 
megindítja, és hozzájárul annak közzétételéhez, egyidejűleg a benyújtandó 
pályázatot támogatja. 

 
3. Felhatalmazza a polgármestert Társulási Tanácsban az 1.2.pontban foglaltak 

szerinti szavazásra. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. október 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „megállapodás megkötésére: 2013. december 
30.” módosítással – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

437/2013. (X.17.) határozata  
a Nagyvenyim, Mezőfalva, Baracs, Kisapostag, Dunaújváros közös 

szennyvízelvezetési hálózatának beruházási dokumentációja díjának arányos 
viseléséről 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Nagyvenyim, Mezőfalva, 

Baracs, Kisapostag települési önkormányzatok részéről a közös 
szennyvízelvezetési hálózat beruházási dokumentációja megalapozott díjának, 
azaz a 800 000 Ft-nak a 99,28 %-os részesedéssel történő megfizetését, 
valamint kifejezi azon szándékát, hogy a kifizetés teljesítését követően ezt a 
jogügyletet lezártnak tekinti, további követelést nem kíván érvényesíteni. 

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

határozat 1. pontjában foglaltak alapján, az arra vonatkozó megállapodás 
előkészítéséről gondoskodjon és egyben felhatalmazza, hogy azt az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően írja alá. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a  polgármester  
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. október 30. 
       - a megállapodás megkötésére: 2013. december 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  

438/2013. (X.17.) határozata  
a sportlétesítmények bérleti díj támogatására elkülönített, megmaradt forrás 

felhasználására – Hunép-Uniszol Zrt-vel megkötött megállapodás módosítására 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 327/2013. (VII.09.) határozata alapján 
megkötött „Megállapodás ingatlanrészek sportcélú hasznosításáról” című 
szerződését módosítani kívánja a határozat mellékleteként csatolt szerződés szerint, 
egyben utasítja a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2013. október 31. 
                  - a szerződés aláírására: 2013. október 31. 
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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 

439/2013. (X.17.) határozata 
 Nagyvenyim településszerkezeti terv módosításának előzetes 

véleményezéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagyvenyim településszerkezeti 

tervének módosítását támogatja és az egyeztetési folyamatban részt kíván venni.  
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert az 1.) pont 

alatti határozat közlésére Nagyvenyim Község polgármesterével.  
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Határidő: 2013. október 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” határozati javaslatot a 2. pontban a 
„Dunaújváros című lapban” módosítással – mellette szavazott 14 fő (Cserni Béla, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

440/2013. (X.17.) határozata 
a dunaújvárosi 3331/10 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosítására (Daru-Team Kft. kérelme) 

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

értékesíteni kíván a dunaújvárosi 3331/10 hrsz. alatt nyilvántartott, beépítetlen 
terület megnevezésű belterületi ingatlanból a hatályos szabályozási terv keretei 
igény szerinti nagyságú területrészt. Az ingatlan kikiáltási ára 4.000,-Ft/m2. 

 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján 
az értékesíteni kívánt ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. 
 
A vételáron felül a nyertes pályázót terhelik a telekalakítás, az értékbecslés, illetve 
az értékesítésre vonatkozó pályázat megjelentetésének költségei.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a jelen határozat 

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

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a pályázati kiírás megjelentetésére: 2013. november 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 2. pontjában a „- a megbízási 
szerződések aláírására: 2013. november 8.” módosítással – 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 

441/2013. (X.17.) határozata 
a Dunaújváros, Magyar út 49. szám alatti ingatlanban lévő kazán üzemeltetésére, 

valamint műszaki karbantartására vonatkozó megbízási szerződések 
megkötésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Csizmadia Lóránt 

karbantartót (2400 Dunaújváros Martinovics u. 3. IV/2.) a Dunaújváros, Magyar út 
49. szám alatti, a Pentelei Molnár János Szakképző Iskola által bérelt ingatlanban 
lévő kazán üzemeltetésével, napi szintű felügyelettel 2013. október 15-től 2014. 
április 15-ig 45.000,-Ft/hó megbízási díjért a 2013. és a 2014. évi költségvetés 
vagyonkezelés sora terhére, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a jelen 
határozat 1. számú mellékletét képező megbízási szerződés aláírására. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Dóka Attila gázszerelőt 

(2400 Dunaújváros Marx tér 4. 1/3.) a Dunaújváros, Magyar út 49. szám alatti, a 
Pentelei Molnár János Szakképző Iskola által bérelt ingatlanban lévő kazán 
műszaki karbantartásával 2013. október 15-től 2014. április 15-ig 30.000,-Ft/hó 
megbízási díjért a 2013. és a 2014. évi költségvetés vagyonkezelés sora terhére 
azzal, hogy a megbízási díj az esetlegesen felmerülő hibák esetén az elhárításhoz 
szükséges anyagköltséget és munkadíjat nem tartalmazza, egyúttal felhatalmazza 
a polgármestert a jelen határozat 2. számú mellékletét képező megbízási 
szerződés aláírására. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a megbízási szerződések aláírására: 2013. november 8. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és 2. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2013. évi költségvetés soron következő 
módosításakor, illetve a 2014. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe, 
valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás 
teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
       a polgármester 
     - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
       a vagyonkezelési osztály vezetője 
               - a költségvetés módosításáért: 
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       a jegyző 
     - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
       a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
       a pénzügyi bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
     - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
       a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a 2013. évi költségvetési soron következő módosításának időpontja és  
                  a 2014. évi költségvetés előkészítésének 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, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

442/2013. (X.17.) határozata 
 a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2013. évi költségvetéséhez 

többletforrás biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Dunaújvárosi Gazdasági 
Ellátó Szervezet kérése alapján a 2013. évi költségvetéséhez 6.764.000,- Ft 
összegű többletforrás fedezetének biztosításához a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete 5. melléklet Tartalékok cím, 
Működési célú tartalék alcím alatti Intézményi étkeztetés közbeszerzési tartalék 
sorának terhére. 

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

foglaltakat a 2013. évi költségvetés soron következő módosítása során vegye 
figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

   a polgármester 
        - a költségvetés módosításáért: 
           a jegyző 
                   - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának  
  időpontja 
  
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy e 

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője 
részére. 

 
    Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
          a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
          az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
    Határidő: a határozat megküldésére: 2013. október 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat határidejét „- a szerződés 
aláírására: 2013. december 30.” módosítással – 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 

443/2013. (X.17.) határozata 
a Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége részére a 

helyiség használat meghosszabbításáról: 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége részére biztosítja a Dunaújváros MJV Polgármesteri 
Hivatalában található II. emeleti 213-as számú, tárgyaló megnevezésű helyiséget 
2014. évben kéthetente egy alkalommal, csütörtöki napokon, 2014. december 31-ig, 
egyben felkéri a polgármestert, hogy a határozat mellékleteként csatolt 
helyiséghasználati szerződés 2. számú módosítását írja alá azzal, hogy aláírást 
követően a Dunaújvárosi Járási Hivatalnak szükséges megküldeni tájékoztatás 
céljából. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője                       
Határidő:  - a határozat közlésére: 2013. november 15.  
                  - a szerződés aláírására: 2013. december 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), ellene szavazott 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem 
József), tartózkodott 3 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

444/2013. (X.17.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata területén lévő iskolák 

intézményi tanácsába delegálandó személyekről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata területén lévő iskolák intézményi tanácsába a határozat 
mellékletében szereplő személyek delegálását jóváhagyja. 

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
       Határidő: 2013. október 31. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

pontban hozott döntésről tájékoztassa a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Dunaújvárosi Tankerülete vezetőjét.  

 
      Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
       Határidő: 2013. október 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Kismoni László, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt), nem szavazott 3 fő (Cserni Béla, Selyem József, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

445/2013.(X.17.) határozata 
az önkormányzat tag HF. Formula Kft-ben fennálló üzletrészének értékesítésére 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  
1. megismerte a DVCSH Kft. vételi ajánlatát az önkormányzat tag HF. Formula Kft.-

ben fennálló üzletrészének megvásárlására, és az ajánlatot nem fogadja el, 
tekintettel arra, hogy az ajánlattevő közszolgáltatásokat végző gazdasági társaság 
és a közfeladat ellátásának kötelezettjeként az önkormányzat nem kívánja, hogy a 
HF. Formula Kft. veszteséges gazdálkodása a DVCSH Kft. működését, 
eredményességét veszélyeztesse. 

 
2. úgy határoz, hogy a HF. Formula Kft.-ben lévő 50%-os üzletrészét felajánlja 

vételre a kft. másik tagjának, az ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Korlátolt 
Felelősségű Társaságnak 500.000-ft vételárért, az üzletrészre eső tőkepótlási 
kötelezettséggel. 

 
3. utasítja a HF. Formula Kft. tulajdonosi képviselőjét taggyűlés összehívásának 

kezdeményezésére és a taggyűlésen a 2. pontban foglaltaknak megfelelő 
szavazásra.  

 
4.  utasítja a polgármestert a 2. pontban foglalt ajánlat közlésére  az ENERGOTT 

Fejlesztő és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság részére, valamint az 
ajánlat elfogadása esetén az üzletrész adásvételi szerződés, valamint a Társasági 
szerződés alapító okiratra történő módosítása, és annak egységes szerkezetbe 
foglalt okirata aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének 
kikérését követően. 

 
5. utasítja a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját a DVCSH Kft. taggyűlése 

összehívásának kezdeményezésére és a taggyűlésen az 1. pontban foglaltaknak 
megfelelő szavazásra.  

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:   az ajánlat közlésére: 2013. október 30. 
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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 5 fő (Kismoni László, 
Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér 
Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

446/2013. (X.17.) határozata 
a Dunaújvárosi Civil Szervezetek Érdekegyeztető Tanácsa kérelmének 

elbírálásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Civil Szervezetek 
Érdekegyeztető Tanácsa kérelmét nem támogatja. A Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2013. október 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Farkas Lajost választja meg az Intercisa Múzeum 
igazgatójának – 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 

447/2013. (X.17.) határozata 
 az Intercisa Múzeum igazgatói beosztására kiírt pályázat elbírálásáról és a 

miniszteri vélemény megkéréséről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intercisa Múzeum igazgatói 
megbízatására kiírt pályázatot eredményesnek minősíti. A Közgyűlés kinyilvánítja 
azon szándékát, hogy a pályázók közül 2014. január 1-jétől 2018. december 31-éig 
az Intercisa Múzeum igazgatójának Farkas Lajost kívánja megbízni. A Közgyűlés 
felkéri a polgármestert, hogy a vezető megbízásáról kérje ki az emberi erőforrások 
miniszterének előzetes véleményét. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
      a polgármester 
   -  a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: 2013. október 24. 
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