
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. szeptember 20-ai ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:   

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt napirendje közé vegye fel a „Javaslat 
„Dunaújváros 2014” és „Dunaújváros 2030” elnevezésű kötvények biztosítékai 
megerősítésére vonatkozó döntés meghozatalára” című napirendet és az így 
kialakult zárt ülés napirendjeit – 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 

381/2012. (IX.20.) határozata 
a „Javaslat „Dunaújváros 2014” és „Dunaújváros 2030” elnevezésű kötvények 

biztosítékai megerősítésére vonatkozó döntés meghozatalára „ című 
előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának elrendeléséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. szeptember 20-ai rendes ülésén 
a „Javaslat „Dunaújváros 2014” és „Dunaújváros 2030” elnevezésű kötvények 
biztosítékai megerősítésére vonatkozó döntés meghozatalára” című előterjesztés 
zárt ülésen történő tárgyalását rendeli el. Ennek indoka, hogy a napirend tárgyalása 
során az önkormányzat vagyonával való rendelkezés módját érintő olyan 
megfontolások fogalmazódhatnak meg, melyek - a banki hitelezőkkel való tárgyalás 
megkezdése előtti - nyilvánossága hátrányosan befolyásolná az önkormányzat 
tárgyalási pozícióit.  
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László), 
tartózkodott 3 fő (Kismoni László, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

382/2012. (IX.20.) határozata  
az oktatási intézményekben a közétkeztetési szolgáltatás átmeneti ellátására,  

továbbá új  közbeszerzési eljárás lebonyolítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat és a HUNGAST 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között közbeszerzési eljárás eredményeként 
2010. július 16-án 5 évre + 3 év opcionális időtartamra az önkormányzat 
fenntartásában működő oktatási intézmények (általános és középiskolák) 
közétkeztetési szolgáltatásának ellátására létrejött vállalkozási szerződés Hungast 
Kft. 2012. szeptember 06-án kelt rendkívüli felmondása következtében, a 
közétkeztetési szolgáltatás átmeneti ellátása céljából az önkormányzat és a 
Hungast Kft. a határozat mellékletét képező vállalkozási keretszerződést köti meg 
2012. szeptember 20. napjától határozott időre, legfeljebb azonban  
a)  az önkormányzat fenntartásában működő oktatási intézmények közétkeztetési 

feladatai  ellátására vonatkozó új közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáig. 
Az új közbeszerzési eljárást a felek azon  a napon tekintik eredményesen 
lezártnak, amikor   főző- és tálalókonyhákat az új közbeszerzésen nyertes 
vállalkozó átveszi, 

b)  nettó 54.560.000,- Ft, azaz ötvennégymillió-ötszázhatvanezer forint összegű 
vállalkozói díj kimerítése erejéig,    

c) az a)-b) pontokban foglalt bármelyik feltétel teljesülésének hiánya esetén 2012. 
október 31. napjáig.  

 
Az a)-c) pontokban megjelölt időpontok közül azon időpont felel meg a jelen  
határozott idejű szerződés lejártának, amelyik előbb következik be.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. szeptember 08. napjától  

2012. szeptember 20. napjáig a HUNGAST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által 
nyújtott és az intézmények által leigazolt közétkeztetési szolgáltatásokat 
teljesítettnek ismeri el és kötelezettséget vállal az érte járó vállalkozói díj 
megfizetésére.  

 
3. A közgyűlés felhatalmazza a polgármester a jelen határozat mellékletét képező 

vállalkozási keretszerződés aláírására.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
     polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a humán szolgáltatási igazgató 
Határidő: - a szerződés aláírására: 2012. szeptember 20. 
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4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat fenntartásában 
működő oktatási intézmények közétkeztetési feladatai ellátására közbeszerzési 
eljárást ír ki az önkormányzat 2012. évi módosított közbeszerzési tervében 
foglaltak szerint. A közgyűlés a közbeszerzési eljárás megindításával, az eljárás 
eredményének megállapításával, továbbá a köztes döntések meghozatalával, 
továbbá az ezek eredményeként létrejövő szerződések aláírásával felhatalmazza 
a polgármestert azzal, hogy ezekről utólagos tájékoztatási kötelezettséggel 
tartozik a közgyűlés felé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a Közbeszerzési Tanácsadó Testület - mint bírálóbizottság - 
  - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
    a közbeszerzési munkacsoport, 
    oktatási, kulturális, ifjúsági és sport osztály 
Határidő: a tájékoztatásra a közbeszerzési eljárások lezárását követő soron 
                 következő rendes közgyűlések 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést – 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 

383/2012. (IX.20.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok határidő módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  

- a 94/2012. (III.08.) határozat 8.) pontjának végrehajtási határidejét  2012. 
november 15-ére; 

- a 94/2012. (III.08.) határozat 12.) pontjának végrehajtási határidejét  2012. 
szeptember 20-ára; 

- a 345/2012. (VII.05.) határozat 1.) pontjának végrehajtási határidejét  2012. 
szeptember 27-ére; 

- a 372/2012. (VIII.02.) határozat 1.) pontjának végrehajtási határidejét  2012. 
október 1-ére módosítja. 

 
  2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzett határozatoknak 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 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Pintér Tamás), tartózkodott 5 fő 
(Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – 
megalkotta a 41/2012. (IX.21.) önkormányzati rendeletet. 



 6 
 
 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő 
(Pintér Tamás), tartózkodott 3 fő (Kismoni László, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – 
megalkotta a 42/2012. (IX.21.) 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) – megalkotta a 43/2012. (IX.21.) 
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) – a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

384/2012. (IX.20.) határozata 
a 2012/2013-es tanévtől felmenő rendszerben kötelezően bevezetendő  

heti öt testnevelés óra finanszírozásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a fenntartásában működő általános 
iskolákban és középiskolákban a 2012/2013-es tanévtől az első, ötödik és 
kilencedik évfolyamokon felmenő rendszerben kötelezően bevezetendő heti öt 
testnevelés óra megtartásából eredő többletfinanszírozás felső határát 
intézményenként az alább felsorolt összegben állapítja meg: 

 

Általános iskola Finanszírozás (Ft) Középiskola Finanszírozás (Ft) 

Arany 959 000 Bánki  426 000 

Dózsa 982 000 Dunaferr 872 000 

Móra 234 000 Hild 497 000 

Móricz 473 000 Kereskedelmi 389 000 

Petőfi 807 000 Lorántffy 409 000 

Vasvári 489 000 Rosti 290 000 

  Rudas 402 000 

  Széchenyi 625 000 

összesen:          3 944 000 összesen:        3 910 000 

Mindösszesen: 7 854 000 

 
Felelős:  - a határozat közléséért: 

a polgármester 
                  - a határozat közlésében való közreműködésért: 

a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2012. szeptember 30. 

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

döntésének az intézmények költségvetésére gyakorolt hatását a feladatmutató-
változáskor kezeli. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

valamennyi önkormányzati fenntartású iskola igazgatója 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója 
a gazdasági igazgatóság igazgatója 

Határidő: 2012. 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) – a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

385/2012. (IX.20.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 250/2012. (VI. 07.) határozatának  

módosítására (középiskolai osztályok indítása) 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Közgyűlése 250/2012. (VI. 07.) határozatában rögzített indítható osztályok 
számának további egy osztállyal történő növelését a Dunaferr Szakközép- és 
Szakiskola vonatkozásában utólagosan jóváhagyja.  

 
Felelős:   - a határozat közléséért:  

  a polgármester 
  - a határozat közlésében való közreműködésért: 

         a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója  
Határidő: a határozat közlésére: 2012. szeptember 25. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 1.) pontban meghozott döntésének 

az intézmény költségvetésére gyakorolt hatását, az intézménynek a 
feladatmutató-változáskor kell kimutatnia. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

az érintett középiskola igazgatója 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója 
a gazdasági igazgatóság igazgatója 

Határidő: 2012. 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) – a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

386/2012. (IX.20.) határozata 
a 2012/2013-as tanévben induló új napközis csoportok számának  

meghatározásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. szeptember 1-jétől 2012. 
december 31-éig a Dózsa György, a Petőfi Sándor, valamint a Vasvári Pál 
Általános Iskolában egy-egy új napközis csoport működésének finanszírozását 
maximum 2.821.038.Ft erejéig vállalja: 

 
Felelős:  - a határozat közléséért: a polgármester 

    - a határozat végrehajtásáért: az érintett általános iskolák igazgatói 
- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:  
   a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója 

 
Határidő a határozat közlésére:  2012. szeptember 24. 
Határidő a határozat végrehajtására: 2012. szeptember 24. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az érintett intézmények 

vezetőit, hogy az 1. pontban meghozott döntés egyes intézmények 
költségvetésére gyakorolt hatását a feladatmutató-változáskor mutassák ki. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: az általános iskolák igazgatói 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a humán szolgáltatási  igazgatóság igazgatója 
  adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő :  2012. november 16. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az érintett intézmények 

vezetőit, hogy a tanév közbeni létszámcsökkenés esetén gondoskodjanak saját 
hatáskörben a jelenleg engedélyezett plusz csoport megszűntetéséről, s erről az 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport osztályt értesítsék. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: az érintett intézmények vezetői 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója 

Határidő:        2012. december 31.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László), ellene szavazott 4 fő (Kismoni László, 
Pintér Attila, Selyem József, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt) – a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

387/2012. (IX.20.) határozata 
a köznevelési intézmények feladatait szolgáló ingó és ingatlan vagyon 

működtetésével kapcsolatos kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat 
megtételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (4) bekezdése alapján az önkormányzat 
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló – 
az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését vállalja. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 

  a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
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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, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 2 
fő (Kismoni László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Selyem József) – a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

388/2012. (IX.20.)  határozata 
az Egészségmegőrzési Központ költségvetési szerv alapító okiratának 

módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségmegőrzési Központ 
elnevezésű költségvetési szervének 538/2010. (XI.18.) KH. számú határozatával 
elfogadott alapító okiratát 2012. szeptember 21. napjától hatályon kívül helyezi, 
egyidejűleg az alábbi módosító okiratot fogadja el: 

 
„ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése alapján, a helyi közszolgáltatások körében 
gondoskodik az egészségügyi ellátásról, amelyre tekintettel az Ötv. 10. § (1) 
bekezdés g) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján, a 538/2010. (XI.18.) KH számú 
határozatával elfogadott költségvetési szerv Alapító Okiratát, a 388/2012.  (IX.20.) 
határozatával, 2012. szeptember 21-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint egy új 1.4. ponttal egészül ki: 
 

1.4. Az intézmény telephelye: 2400 Dunaújváros, Martinovics u. 26. 
 
2. Alapító okirat 4. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 

család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

 
3. Alapító okirat 6.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

A szakfeladatok közül a „d) foglalkozás-egészségügyi alapellátás 8622311” 
törlésre kerül, és az alábbiak szerint három új szakfeladattal bővítésre kerül: 
 
élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás
 8690601 
pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (kivéve: 
honvédelmi és rendvédelmi szervek)     
 8622331 
pedagógiai szakszolgáltató tevékenység     8560111 
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4. Az Alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal   hatályban maradnak.” 

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

nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához az 1. 
pontban hozott döntésről a határozat, a módosító okirat és az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésével, a törzskönyvi nyilvántartáson 
történő átvezetés céljából. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a szociális osztály vezetője 
 Határidő:     2012. szeptember 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

389/2012. (IX.20.)  határozata 
a fogorvosok és egyes háziorvosok feladat-ellátási szerződésének módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a határozat 1 – 2. 

mellékletében található feladat-ellátási szerződés módosításokat, egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződések 1. számú módosítását és az 
egységes szerkezetű feladat-ellátási szerződéseket írja alá. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 

névváltozással érintett háziorvosi szerződések bevezető része módosításra kerüljön, 
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződések 
módosítását és az egységes szerkezetű feladat-ellátási szerződéseket írja alá. 

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a szociális osztály vezetője 
Határidő: 2012. október 5. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

módosított és az egységes szerkezetbe foglalt feladat-ellátási szerződések 1 
példányát küldje meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli 
Területi Hivatala felé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a szociális osztály vezetője 
Határidő: 2012. október 31. 
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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) – a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

390/2012. (IX.20.) határozata 
a rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás  

természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendszeres szociális segély és a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni szociális ellátás folyósítását 
nem támogatja. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
Határidő: azonnal 
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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 Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Selyem József) – a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

391/2012. (IX.20.) határozata 
a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati igazgatási tevékenysége költségvetési 

cím és a Szociális Osztály sajátos működési kiadásai cím között előirányzat 
átcsoportosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi költségvetési rendelete 

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati igazgatási tevékenység címről az 
Önkormányzat költségvetésében Szociális osztály sajátos működése címre 
20.900 Ft-ot átcsoportosít. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2012. évi költségvetés soron következő 
módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint utasítja a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester 
               - kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a szociális osztály vezetője 
               - a költségvetés módosításáért: 
                 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 
Határidő: a költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 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) – a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

392/2012. (IX.20.) határozata 
Dunavecse településszerkezeti terv módosításának véleményezéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunavecse településszerkezeti 

tervének  a 753, 754 ás 1401 hrsz-ú telkeket és a Keléddűlőt érintő, az orvosi 
rendelővel határos lakóterületekről szóló és a természetvédelmi-, belvízjárta és 
régészeti lelőhely területi lehatárolásával kapcsolatos módosításait támogatja.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az egyeztetési folyamatban részt 

kíván venni. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert az 1-2. 

pontok alatti határozat közlésére Dunavecse polgármesterével.  
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
          a polgármester 

     - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
          a főépítészi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2012. 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) – a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

393/2012. (IX.20.) határozata 
a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2011. évi 

beszámolójának elfogadására  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító - a határozat 

mellékletét képező - a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentését, beszámolóját megtárgyalta és 
tudomásul veszi. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: 2012. szeptember 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
394/2012. (IX.20.) határozata  

az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési  terve 1. számú módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2012-es évre 
vonatkozó közbeszerzési tervének 1. számú módosítását a határozat 1. számú 
melléklete szerint, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 2012. évi 
közbeszerzési tervet a határozat 2. számú melléklete szerint elfogadja, egyúttal 
elrendeli mind az 1-es, mind a 2-es mellékletnek az önkormányzat honlapján történő 
közzétételét. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a Közbeszerzési Munkacsoport Vezetője 
Határidő: - a közzétételre 2012. szeptember 25. 
                     - a közzététel időtartama a 2013-as 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) – a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
395/2012. (IX.20.) határozata 

a dunaújvárosi 87/10 és 87/13 hrsz-ú ingatlanok Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásának 

elfogadására  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kormány 1253/2012.(VII.19.) 
számú határozata alapján köszönettel elfogadja a Magyar Állam tulajdonában álló 
dunaújvárosi 87/10 és 87/13 hrsz-ú ingatlanok Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba adását a fenti 
Kormányhatározatban foglalt kötelezettségek teljesítése mellett, különös tekintettel 
arra, hogy az ingatlanok a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem 
idegeníthetőek el, valamint az ingatlanok a birtokbavételt követő 15 évig kizárólag 
közterület fenntartása és város rehabilitáció megvalósítása céljára hasznosíthatók.  

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

pontban megjelölt állami tulajdonú ingatlanok ingyenes tulajdonba adására 
vonatkozó, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által előkészített megállapodás 
aláírására 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:  - a megállapodás aláírására: 2012. november 30. 
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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) – a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

396/2012. (IX.20.) határozata 
A Közép-Dunántúli Operatív Program megyei jogú városainak 

városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai című (KDOP-3.1.1/D1-12) 
pályázattal kapcsolatos tájékoztatásról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Közgyűlésének a Közép-Dunántúli Operatív Program megyei jogú 
városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai című (KDOP-
3.1.1/D1-12) pályázaton való részvételről szóló 376/2012. (VIII.02.) határozatának 
(a továbbiakban: határozat) 8. pontja alapján a polgármester tájékoztatását, hogy 
a „Városháza tér és környékének funkcióbővítő revitalizációja” című projekt 
pályázati dokumentációja, melynek része Dunaújváros integrált városfejlesztési 
stratégiája és a Belváros akcióterületi terve, a határozat 1. és 2. melléklete szerinti 
tartalommal beadásra került a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökségre.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy a határozat 2. 

pontjának helyrajzi számai kiegészültek a 87/2 hrsz-ú ingatlannal. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy a határozat 5. 

pontjában a konzorciumi partnerek köre kiegészült a DV N Zrt-vel. (2400 
Dunaújváros, Vasmű út 41.) 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése meghatalmazza a DV N Zrt-t, hogy 

az 1. pontban foglalt projekt megvalósításához szükséges valamennyi 
közbeszerzési eljárást – továbbá a közbeszerzési feladatokat ellátó szervezet 
kiválasztását és a szerződéskötést, a projekt közbeszerzési tervében nem 
szereplő, de a projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő beszerzéseket – saját eljárásrendje és szabályzata alapján teljes körűen 
előkészítse és lebonyolítsa és a szerződéseket megkösse, azzal, hogy a KDOP-
3.1.1/D1-12 kódszámú Dunaújváros Megyei Jogú Város városrehabilitációs 
témájú kiemelt projekt kivitelezési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindításával, az eljárás eredményének megállapításával, továbbá a köztes 
döntések meghozatalával és az ezek eredményeként létrejövő szerződések - 
értve alatta a vállalkozási szerződést is- aláírásával a polgármestert hatalmazza 
fel. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat 3. mellékletét 

képező projekt végrehajtásának ütemezéséről szóló dokumentumot. 
 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
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  a polgármester 
  a határozat végrehajtásában való együttműködésért: 
  a DV N Zrt. 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
  a főépítészi és környezetvédelmi osztály vezetője 
  a városüzemeltetési és fejlesztési osztály vezetője 
Határidő: - a teljes projekt végrehajtására: 2014. december 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), tartózkodott 2 fő (Kismoni László, Tóth Kálmán) – a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

397/2012. (IX.20.) határozata 

a Kenyérgyári út 6/b. szám alatti ingatlan kamerás őrzése, a szolgáltatás 

ellátására vonatkozó szerződés módosítására és az őrzéshez szükséges 
források biztosítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítani kívánja a DVG Zrt-vel 

2012. március 07-én megkötött, a Kenyérgyári út 6/b. számú ingatlan őrzésére 
vonatkozó szolgáltatási szerződést, jelen határozat 1. számú melléklete szerint, 
egyben felkéri a polgármestert, hogy szerződésmódosítást írja alá. 

 
 Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért: 
            a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére:  2012. szeptember 30. 
 - a szerződésmódosítás aláírására: 2012. szeptember 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosítja az 1.pontban 

meghatározott tárgyi feltételek kialakítására vonatkozó anyagi feltételeket 
(egyszeri 41.000,- Ft + Áfa 2012. október 01-től bruttó 42.000,- Ft) mindösszesen 
bruttó 94.070,- Ft  összegben  a 2012.évi költségvetés általános tartalék 
előirányzat terhére, Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a 
jegyzőt, hogy a jelen pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2012. évi 
költségvetés módosításakor vegye figyelembe. 

  
Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                   a polgármester 
                 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
                 - a költségvetés módosításáért: 
                    a jegyző 
                 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
    a pénzügyi bizottság elnöke 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                   az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:    2012. évi önkormányzati költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Selyem József, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Kismoni László, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
398/2012. (IX.20.) határozata 

a DMJV Önkormányzata tulajdonában álló, és a DVG Zrt. kezelésében lévő, nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítésére kiírt pályázatok értékelése 

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

Önkormányzata tulajdonában álló, és a DVG Zrt. kezelésében lévő, nem lakás 
céljára szolgáló alábbi helyiségek értékesítésére kiírt pályázatokat a Tam-Ing Bt. 
(2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/c. fszt.) által végzett forgalmi értékbecslés 
ismeretében eredménytelennek nyilvánítja: 

         
Ingatlan címe Ingatlan hrsz-a alapterület 
Balogh Á. u. 8. 27/3/A/14 32 m2 
Görbe u. 9. 146/2/F/12 13 m2 
Kossuth L. u. 2. 143/2/A/20 35 m2 
Kossuth L. u. 6. 143/2/C/19 49 m2 
Kossuth L. u. 7/A 171/2/E/34 113 m2 
Kőműves u. 11. 132/3/P/18 29 m2 
Martinovics u. 24. 
fszt. 

454/8/C/16 2 m2 

Táncsics M. u. 22. 
fszt. 

31/12/E/15 3 m2 

Vasmű út 3. 177/5/B/22 54 m2 
Vasmű út 9. 175//7/B/25 46 m2 
Vasmű út 19. 173/7/B/24 14 m2 
Vasmű út 31. 171/2/B/23 110 m2 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. vezérigazgatóját az 

1. pontban megjelölt ingatlanok vonatkozásában új pályázati felhívás 
megjelentetésére azzal, hogy a kikiáltási árat a Tam-Ing Bt. (2400 Dunaújváros, 
Dózsa Gy. út 4/c. fszt.) által végzett forgalmi értékbecslésben megjelölt forgalmi 
értékek képezik. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
          a DVG Zrt. vezérigazgatója 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  2012. október 31. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a határozat 
közlésére, valamint a pályázati biztosítékoknak a pályázók részére történő 
visszafizetéséhez szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
         a DVG Zrt. vezérigazgatója 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  2012. október 31. 
 
4. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DMJV 

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

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

ajánlat) 

Balogh Á. u. 24. 21/3/A/14 9 m2 Papp Jánosné (2400 Dunaújváros, 
Balogh Á. u. 24. II/3.) 

150.000,-Ft 

Weiner krt. 1. 481/8/A/13 5 m2 Nagy Richard (2400 Dunaújváros, 
Bercsényi u. 3. fszt. 2.) 

90.000,-Ft 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

nyertes pályázókkal történő, a határozat 1. számú mellékletét képező adásvételi 
szerződés aláírására, valamint utasítja a DVG Zrt. vezérigazgatóját a szerződések 
aláírását követően a vevők tulajdonjogának bejegyzéséhez szükséges, az illetékes 
földhivatal előtti teljes ügyintézés lebonyolítására. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
          a DVG Zrt. vezérigazgatója 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - az adásvételi szerződés megkötésére: 2012. október 31. 



 26 
 
 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), tartózkodott 2 fő (Kismoni László, Tóth Kálmán) – a következő határozatot 
hozta: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
399/2012. (IX.20) határozata 

állásfoglalás kialakítására az Alba Volán Zrt-vel megkötött közszolgáltatási 
szerződés módosítása tárgyában 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy az Alba Volán Zrt-nek a  

2004. december hónapban megkötött közszolgáltatási szerződés 10. számú 
módosításában rögzített záradék alapján elkészített szerződésmódosítási 
javaslatokat tartalmazó szerződéstervezetét megismerte. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a szerződéstervezettel kapcsolatos 

végleges véleményének kialakítása érdekében felkéri az Alba Volán Zrt-t, hogy a 
szerződésmódosítás javaslataihoz terjesszen a közgyűlés elé – a jelen határozat 
közlését követő 8 napon belül – írásbeli indokolást, amely a szerződéstervezet 12. 
pontjához költségkalkulációt, továbbá az ellentételezési előleg változó részéhez 
képletet is tartalmazzon. 

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

közlésére. 
 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   - a határozat közlésére: 2012. szeptember 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Pintér Attila), tartózkodott 3 fő (Kismoni 
László, Selyem József, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

400/2012. (IX.20.) határozata 
a dunaújvárosi 717 hrsz-ú ingatlanon (lőtér) földhasználati jog  alapítására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DUNAFERR Búvárklub által csatolt 
iratok alapján nem tartja kellően bizonyítottnak, hogy a dunaújvárosi 717 hrsz. alatt 
felvett, kivett lőtér megnevezésű, 9467m2 nagyságú ingatlanán lévő mintegy 300m2 
nagyságú csarnokgarázs felépítmény a DUNAFERR Búvárklub tulajdonát képezné. 
 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  2012. október 15. határozat közlésére 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – 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 (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
401/2012. (IX.20.) határozata 

a dunaújvárosi 142 hrsz-ú ingatlan (Dózsa György tér) egy részének 
értékesítése tárgyában 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése szem előtt tartva a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapelveit, miszerint  a nemzeti vagyon alapvető 
rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása és meg kívánja őrizni a 
dunaújvárosi 142 hrsz-ú, Dózsa György tér megnevezésű közterület egészének 
köztér funkcióját, továbbá a Dunaújváros településképének alakításáról és 
védelméről szóló 12/1999.(III.24.) önkormányzati rendelete szerint a Dózsa tér 
városképi szempontból védendő tér, úgy határoz, hogy nem kívánja értékesíteni a 
142 hrsz–ú ingatlan egy részét, egyúttal felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére. 
 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2012. szeptember 30. 
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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, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 
3 fő (Kismoni László, Pintér Tamás, Tóth Kálmán) – a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

402/2012. (IX.20.) határozata 
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft-vel megkötendő 

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

Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft-vel a jelen határozat mellékletében 
meghatározott tartalommal támogatási szerződést köt, mely támogatási szerződés 
alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2012. évi 
költségvetéséről és a végrehajtásának szabályairól szóló 11/2012. (II.16.) 
önkormányzati rendeletének 5. sz. mellékletének 34. feladatszáma között 
megjelölt Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány támogatása előirányzat terhére 
4.500.000,- Ft összegű vissza nem térítendő, működési célú támogatást nyújt a 
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. részére azzal, hogy 
októberben 2,5 millió Ft. novemberben 1 millió Ft, decemberben 1 millió Ft, 
kerüljön átutalásra legkésőbb minden tárgyhó 8-ig, továbbá azzal, hogy a 
támogatott a támogatással 2013. május 31. napjáig az éves beszámolóban 
köteles elszámolni. 

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

közlésére, és egyúttal felhatalmazza a támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős:      - a határozat végrehajtásáért: 
            a polgármester 
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a gazdasági igazgatóság Vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:    - a határozat közlésére: 2012. szeptember 30. 
         - a támogatási szerződés megkötésére: 2012. október 15. 
 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2012. évi költségvetés következő módosításakor 
vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős:    - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
          a polgármester 
        - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
          a vagyonkezelési osztály vezetője 
        - a költségvetés módosításáért: 
          a jegyző 
        - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
          a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
          a pénzügyi bizottság elnöke 



 30 
 
 

          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
        - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
          az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2012. 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, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla) – a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

403/2012. (IX. 20.) határozata  
Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati támogatásáról 

a 2012. augusztus 1-je és 2012. december 31-e közötti időszakra  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2012. (VII.06.) önkormányzati 
rendelete értelmében a 2012. augusztus 1. - december 31. közötti időszakra a 
sportszervezetek által benyújtott pályázatok alapján – a sportlétesítmények bérleti 
díjának támogatása céljából – a sportszervezeteteket az alábbi támogatásban 
részesíti: 

 
Dunaújvárosi Jégkorong Kft.                                        10.000.000 Ft    
Dunaújvárosi Kohász Labdarúgó            180.000 Ft 
Öregfiúk Egyesület  
Újvárosi Hokillák SE         1.227.150 Ft 
Titán SE            856.480 Ft 
Főiskola Diáksport Egyesület             400.400 Ft 
Dunaújvárosi Vízi Sport Club, Sárkányszív-            903.302 Ft 
Sárkányhajó Szakosztály 
Angels Női Jégkorong Sportegyesület             580.865 Ft 
Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda           10.000.000 Ft  
Akadémia Nonprofit. Kft.  
Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál SE                       10.000.000 Ft 
Dunaújvárosi Városi Sportiskola         1.675.000 Ft  
Dunaújvárosi Atlétikai Club         1.820.000 Ft 
Dunaferr Sportegyesület                                              10.000.000 Ft 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester  
               - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: 2012. szeptember 30. 
                  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. 

pontban meghozott döntés alapján a szerződéstervezeteket küldje meg a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája részére jóváhagyás 
céljából, a Támogatásokat Kezelő Iroda véleményének megérkezése után a 
szerződés(ek)et jóváhagyásra terjessze a Közgyűlés elé.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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                 az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója 
Határidő: - a szerződések megküldésére: 2012. szeptember 26.  
                 - a határozat megkötésére: a Támogatásokat Vizsgáló Iroda 
                   véleményének megérkezését követő 2 héten belül 
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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 Attila, Pintér Tamás), 
tartózkodott 4 fő (Kismoni László, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
404/2012. (IX. 20.) határozata 

a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítésről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a 2012. I. félévi 
költségvetési beszámolót és az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Kismoni László, Szabó Zsolt), 
tartózkodott 4 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Tóth Kálmán) – a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

405/2012. (IX.20.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

működésének átvilágítását célzó ajánlatra vonatkozó döntés meghozatalára 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy az ERSTE Bank 

felkérése alapján az önkormányzat működése átvilágításra kerüljön. Ennek 

érdekében felkéri az IFUA HORVÁTH  PARTNERS Kft-t, hogy az írásos ajánlata 
szerint az átvilágítást végezze el.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az átvilágítás tanácsadói díját az 

iskolák vizsgálatával együttesen 6.800.000,- Ft + áfa összegben jóváhagyja, 
továbbá  a feladatellátás során felmerülő költségeket elszámolás szerint kiállított 
számla alapján megtéríti azzal, hogy a közgyűlésre az ERSTE-től részletes 
információk kerüljenek ismertetésre az átvilágítás okáról és várható hozadékáról.  

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

 a gazdasági igazgató    
                        az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  - a megállapodás előkészítésére: 2012. október 18. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

406/2012. (IX.20.) határozata  
a Dunaújváros, Jókai u. 19. sz. alatti ingatlan területén játszótéri eszközök 

telepítéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, Jókai u. 19. sz. alatti 

ingatlan területén játszótéri eszközök telepítését a DVG Zrt.-vel maximum 
1.500.000,- Ft bruttó összegért elkészítteti. 

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

pontban meghozott döntéssel kapcsolatos Vállalkozási szerződést a DVG Zrt.-vel 
– az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság véleményének kikérése után – 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 főépítészi igazgató 
     Határidő:     a szerződés aláírására:  2013. március 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1-2.) pontban szereplő munkák 

elkészítéséhez szükséges 1.500.000.- Ft-ot a 2013. évi költségvetés 7. 
mellékletében biztosítja. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2013. évi költségvetés tervezésekor 
vegye figyelembe. 

 
    Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
          a polgármester 
  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
    a városüzemeltetési és főépítészi igazgató 
  - a költségvetés tervezéséért: 
    a jegyző 
  - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
    a pénzügyi bizottság elnöke 
    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 
    az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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     Határidő:   a 2013. évi költségvetés tervezése 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 1. pontjában „…a felperesek 
OTP-nél vezetett számlaszámára …”, valamint 3. pontjában a „taggyűlésén” 
módosításokkal – 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  
407/2012. (IX. 20.) határozata 

       Nagy Zsuzsanna és társai részére fizetendő kártérítésről, és annak            
megosztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Székesfehérvári Törvényszék 

2012. július 19-én kelt, 1.Pf.20.652/2012/4-5. számú jogerős ítélete alapján a 
2012. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 11/2012. (II.17.) 
önkormányzati rendelet 5. számú melléklet, 2. számú közutak, hidak 
üzemeltetése elnevezésű dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére Nagy 
Zsuzsanna és társai károsultak részére 502.111,- Ft kártérítést (tőke-, késedelmi 
kamat- és perköltség címén) a felperesek OTP-nél vezetett számlaszámára 
történő átutalással teljesít. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. vezérigazgatóját, 

hogy az 1. pontban írt számlaszámra történő utalással gondoskodjon 494.611,- Ft 
kártérítési összeg (tőke-, késedelmi kamat és perköltség) megfizetéséről. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. vezérigazgatóját, 

hogy a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna és Hőszolgáltató Kft. taggyűlésén 494.611,- Ft 
kártérítési összeg (tőke-, késedelmi kamat és perköltség) megfizetésére 
vonatkozó álláspontot képviseljen. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                     a jegyző  
      a DVCSH Kft. ügyvezető igazgatója 
      a DVG Zrt. vezérigazgatója 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                                                
                   az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
   a jogi és szervezési igazgató 
    Határidő: a határozat végrehajtására: 2012. szeptember 27. 



 38 
 
 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” határozati javaslatot – 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  
408/2012. (IX.20.) határozata  

a Dunaújvárosi Városi Sportiskolát marasztaló kártérítési kötelezettség 
önkormányzat által történő átvállalásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Városi Sportiskola 

részére, a Dunaújvárosi Városi Bíróság 4. P. 21. 606/2010/52. számú végzésével 
megítélt kártérítés rendezése céljából 324.050,- Ft, azaz 
Háromszázhuszonnégyezer-ötven forint vissza nem térítendő támogatást biztosít 
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
11/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete sport célok és feladatok költséghely 
terhére. 

 
Felelős:    - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                    a polgármester  
                 - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a jogi és szervezési igazgatóság  
Határidő: - a határozat közlésére: 2012. szeptember 30. 
                 - a határozat végrehajtására: 2012. szeptember 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy - az 

ügyrendi, igazgatási jogi bizottság véleményének kikérését követően - az 1. 
pontban meghatározott döntés alapján a céltámogatási szerződést kösse meg.  

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója 
Határidő: - a határozat végrehajtására: 2012. szeptember 21.  
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annak 
végrehajtásáról szóló 11/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításakor a 
sport célok és feladatok költséghely  terhére vegye figyelembe, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás 
teljesítésére.  

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                  a polgármester  
                - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                  a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója  
                - 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  
                - az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője  
                  a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: 2012. szeptember 30. 
                 - a határozat végrehajtására: 2012. szeptember 30. 
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