
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 18-ai ülésén született 
döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:   

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a DVG Biztonságtechnikai Kft-vel 
szemben fennálló követelés megvásárlására” című előterjesztést zárt ülésen 
tárgyalja – 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 
418/2012. (X.18.) határozata 

a „Javaslat a DVG Biztonságtechnikai Kft-vel szemben fennálló 
követelés megvásárlására” című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. október 18-ai zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti 3. napirendjét, mely „Javaslat a DVG Biztonságtechnikai 
Kft-vel szemben fennálló követelés megvásárlására” című előterjesztést zárt ülésen 
tárgyalja, mivel az előterjesztés olyan adatokat tartalmaz, amelyek nyilvánosságra 
kerülése az önkormányzat üzleti, vagyoni érdekeinek sérelmét okozná. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
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 
419/2012. (X.18.) határozata 

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

- az 592/2011. (XII.15.) KGY. határozat 4. pontjának végrehajtási határidejét  
2013. március  31-ére,     

- a 309/2012. (VII.05.) határozat 3.) pontjának végrehajtási határidejét  2012. 
november 1-jére, 

- a 337/2012. (VII.05.) határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-
ére,  

- a 405/2012. (IX.20.) határozat végrehajtási határidejét 2012. november 15-
ére, 

- a 417/2012. (IX.27.) határozat végrehajtási határidejét 2012. november 15-ére 
módosítja. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzett határozatoknak a jelentés  
II. részével nem érintett egyéb rendelkezéseit változatlan tartalommal hatályban 
tartja. 

 
 
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 3 fő (Kismoni László, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József) – 
megalkotta a 44/2012. (X.19.) önkormányzati rendeletét.  
 
 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Kismoni László) – megalkotta a 45/2012. 
(X.19.) önkormányzati rendeletét.  
 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Selyem József) – a következő határozatot 
hozta: 

 
(Selyem József közgyűlési képviselő a napirendi pont tárgyalása alatt távozott az 
ülésteremből. A szavazatszámláló gép ezért az 5. napirendi ponttól távol lévőnek 
rögzítette.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
420/2012. (X.18.) határozata 

a 2013/2014-as tanévre meghirdethető középiskolai képzésekről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a fenntartásában működő Bánki Donát 
Gimnázium és Szakközépiskola, a Dunaferr Szakközép- és Szakiskola, a Hild József 
Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, a Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola, a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium, a Rosti Pál Gimnázium Általános és Szakképző Iskola, a 
Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a 
Széchenyi István Gimnázium vonatkozásában a 2013/2014. tanévre a határozat 1., 
2. és 3. mellékletét képező felsorolás szerinti képzések meghirdetését utólagosan 
engedélyezi. 
 
Felelős:  - a határozat közléséért:  

            a polgármester 
               - a határozat végrehajtásáért:  
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                 a középiskolák igazgatói 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

       a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója  
Határidő: - a határozat közlésére 2012. október 19. 

          - a határozat végrehajtására 2012. október 19. 
 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Selyem József) – a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

421/2012. (X.18.) határozata 
a 14. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására 

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Beldoki Bt. 
képviselője: Dr. Csontos Pál felnőtt háziorvos és az önkormányzat között 2012. 
május 29-én aláírt feladat-ellátási szerződés 2013. január 31. napjával közös 
megegyezéssel megszüntetésre kerüljön, egyúttal a közgyűlés a 14. számú felnőtt 
háziorvosi körzet ellátását 2013. február 1-től helyettesítéssel kívánja megoldani. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Dunaújvárosi, 
Adonyi, Ercsi, Sárbogárdi Kistérségi Népegészségügyi Intézetétől a 14. számú 
felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására a működési engedélyt 
kérje meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a szociális osztály vezetője 
Határidő: 2012. november 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatalával és 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejövő finanszírozási 
szerződést – a 14. számú felnőtt háziorvosi praxis helyettesítéssel történő 
ellátására – írja alá és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli 
Területi Hivatalához nyújtsa be. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a szociális osztály vezetője 
Határidő: 2012. december 15. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a körzet helyettesítéssel történő ellátásáról szóló, az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság által már véleményezett feladat-ellátási szerződést írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a szociális osztály vezetője 
Határidő: 2012. november 30. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 14. 

számú háziorvosi praxis, vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel 
történő működtetésére írjon ki pályázatot. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
422/2012. (X.18.) határozata 

Dr. Elek Ágnes gyermek háziorvos megbízási szerződésének módosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a „REND-
ELEK” Egészségügyi Szolgáltató Kft. (képviseli: Dr. Elek Ágnes) a Dunaújváros, 
Görbe u. 2. fsz. 3. szám alatti magántulajdonú rendelőhelyiségben végezze 
tevékenységét. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékletét 

képező „Feladat-ellátási szerződés gyermek háziorvosi feladatok végzésére 
magántulajdonú rendelőt használó szolgáltatók esetében” megnevezésű 
szerződést, egyben felkéri a polgármestert, hogy azt írja alá, és a „REND-ELEK” 
Egészségügyi Szolgáltató Kft-t a határozat megküldésével tájékoztassa a testület 
döntéséről. 

 
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, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Selyem József) – a következő határozatot 
hozta: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
423/2012. (X.18.) határozata 

Dr. Pálfi Judit Katalin gyermek háziorvos megbízási szerződésének 
módosításáról 

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „Katica” Egészségőr 
Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (képviseli: Dr. Pálfi Judit Katalin) között 2012. 
május 29-én aláírt feladat-ellátási szerződés az egészségügyi szolgáltató 
székhelyének változása miatt – új székhely: Dunaújváros, Vasmű út 65. III/4. –  
módosításra kerüljön. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat 1. mellékletét 

képező „Feladat-ellátási szerződés 1. számú módosítása gyermek háziorvosi 
feladatok végzésére önkormányzati tulajdonú rendelőt használó szolgáltatók 
esetében” megnevezésű szerződést, egyben felkéri a polgármestert, hogy a 
szerződésmódosítást és az egységes szerkezetbe foglalt feladat-ellátási 
szerződést írja alá, és az érintettet a határozat megküldésével tájékoztassa a 
testület döntéséről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a szociális osztály vezetője 
Határidő: 2012. október 31. 
 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Selyem József) – a következő határozatot 
hozta: 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
424/2012. (X.18.)  határozata 

az Egészségmegőrzési Központ költségvetési szerv alapító okiratának 
módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségmegőrzési Központ 

elnevezésű költségvetési szervének 388/2012. (IX.20.) határozatával elfogadott 
alapító okiratát 2012. november 1. napjától hatályon kívül helyezi, egyidejűleg az 
alábbi módosító okiratot fogadja el: 



 6 
 

 
„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 388/2012. 
(IX.20.) határozatával elfogadott költségvetési szerv Alapító Okiratát, a 424/2012.  
(X.18.) határozatával, 2012. november 1-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. Az alapító okirat 4. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 

pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
 
2. Az alapító okirat 6.2. pontjából az alábbiak törlésre kerülnek: 

Pedagógiai szakmai szolgáltatások  8560201 
     Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  8560111 
 
3. 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. október 26. 
 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő 
(Kismoni László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás), távol lévő 1 fő 
(Selyem József) – a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
425/2012. (X.18.) határozata 

Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet átszervezéséhez  
kapcsolódóan a 2012. április 30-ai fordulónappal készített éves elemi 

költségvetési beszámolóval azonos tartalmú beszámolójának és vagyonátadási 
jelentésének elfogadása és záradékolása tárgyában 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a csatolt mellékletek alapján 
elfogadja a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési intézmény vagyonátadási jelentését és a határozat 1. 
mellékletét képező egyetértő záradékkal látja el. 
 

2. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
egyetértő záradék aláírására. 

 
3. A közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy az elkészített vagyonátadási jelentést a 

Magyar Államkincstár részére juttassa el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
       a jegyző 

    - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: - a határozat 2. pontjára: 2012. október 25. 
                - a határozat 3. pontjára: 2012. november 10. 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő (Selyem József) – a következő határozatot hozta: 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

426/2012. (X.18.) határozata 
fenntartói megállapodás megkötéséről a Bartók Kamaraszínház és Művészetek 

Házával 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat melléklete szerinti, 3 

évre szóló fenntartói megállapodást köt a Bartók Kamaraszínház és Művészetek 
Házával a 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdésében foglaltaknak eleget 
téve. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója   
Határidő:  2012. október 25. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 

szerződés 1 példányát küldje meg a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Előadó-
művészeti Osztályának. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója   
Határidő:  2012. október 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő (Selyem József) – a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

427/2012. (X.18.) határozata 
 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi 

fordulójához való csatlakozásról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy csatlakozni kíván az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi 
fordulójához. DMJV Közgyűlése  elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és 
folyósítása során az abban leírtaknak megfelelően jár el. DMJV Közgyűlése 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja megküldje az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a szociális osztály vezetője 
Határidő: - a nyilatkozat aláírására és benyújtására: 2012. október 25. 
 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő (Selyem József) – a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

428/2012. (X. 18.) határozata 
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei 
Intézményfenntartó Központ között gyermekvédelmi szakellátások 

biztosítására kötött ellátási szerződésről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Fejér Megyei 
Intézményfenntartó Központtal kötendő – a változásokkal egységes szerkezetbe 
foglalt - ellátási szerződés módosítását, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy 
azt írja alá és küldje meg a Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének 
kölcsönös aláírás céljából. 
  
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
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                     a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a szociális osztály vezetője 
Határidő: 2012. október 30. 
 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő (Selyem József) – a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

429/2012. (X.18.) határozata 
a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyző Társulás / KÖT / mentori 

feladatainak átvételére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékletét 
képező Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyző Társulás Szabályzatát, 
amely szerint a mentora és a társulás vezetője Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármestere, valamint felhatalmazza a polgármestert az Alapszabály aláírására. 

 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért: 
            a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
Határidő: 2012. november 10. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Fejér Megyei Védelmi 

Bizottság kérését és vállalja a határozat 1. pontjában megjelölt Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Önsegélyző Társulás Alapszabályában elfogadott mentori 
tevékenység ellátását. 

 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért: 
            a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2012. november 10. 
 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő (Selyem József) – a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

430/2012. (X.18.) határozata 
 a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása részére 

tagönkormányzati hozzájárulás kiegészítéséről 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú 

Kistérségi Társulásának a költségvetésben 6.150.000 forinttal tervezett 2012. évi 
tagönkormányzati hozzájárulását  705.000 Ft-tal egészíti ki, melynek pénzügyi 
fedezete a TKT központi, 2012. évi normatív támogatásából származó 
többletbevétel előirányzata. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2012. évi költségvetés soron következő 
módosításánál vegye figyelembe, valamint felhatalmazza a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
  a polgármester 
 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
  a pénzügyi 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: 
   adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:   - a 2012. évi költségvetés soron következő módosítása 
 
 
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 1 fő (Pintér Attila), távol lévő 1 fő (Selyem József) – a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

431/2012. (X.18.) határozata 
a TIOP-1.1.1-11/1 „Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a 

közoktatásban” című pályázat benyújtásáról, megvalósításáról szóló 508/2011. 
(X.13.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi a TIOP-1.1.1-
11/1 „Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban” című 
pályázat benyújtásáról, megvalósításáról szóló 508/2011 (X.13.) határozatát. 
 
Felelős:    - a határozat közléséért: 

   a polgármester 
                  - a határozat közlésében való közreműködésért: 

   a városüzemeltetési és városfejlesztési 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, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő (Selyem József) – a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

432/2012. (X.18.) határozata 
a Dunaújváros, Dunasor 15. szám alatti idősek otthonában  megüresedő 

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 2012. október 1-jén megüresedett és 
2013. január 1-jén megüresedő két ápoló, gondozó szakmai álláshelyet az 
intézmény vezetője betöltse. 

  

 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
  az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet  
                        Idősek Otthonai Intézmény vezetője 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a szociális osztály vezetője        

Határidő:    2013. február 01. 
 
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 szociális osztály vezetője                      

Határidő: - a határozat közlésére: 2012. október 26. 
 
 
 
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, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Selyem József) – a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

433/2012. (X.18.) határozata 
előirányzat átcsoportosítására DMJV PH által ellátott feladatok működési 

kiadásai és DMJV Önkormányzat működési kiadásai között 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi költségvetési rendelete 
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Egyéb egészségügyi feladatok 
előirányzatát DMJV Önkormányzat működési kiadásai közé 3.247 e Ft összeggel 
Egyéb egészségügyi feladatok címmel átcsoportosítja. 

 
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 
 
 
 
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, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
ellene szavazott 1 fő (Pintér Tamás), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), távol lévő 1 fő 
(Selyem József) – a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

434/2012. (X.18.) határozata 
az augusztus 20-ai rendezvény elszámolásának elfogadásáról és az adventi 

vásár költségvetési támogatásának meghatározásáról, a rendező szerv 
felkéréséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Dunaújvárosi  Kistérségi 

Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. elszámolását az augusztus 20-ai 
rendezvényre nyújtott 4.000.000 Ft támogatásról és a Családi Hétvége 
rendezvény maradványáról, azaz 124.875 Ft-ról. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a 
keletkezett pénzmaradvány 82.277 Ft  az adventi rendezvényre kerüljön 
felhasználásra. 

 
Felelős: -  a határozat közléséért: 
        a polgármester 
      - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport osztály vezetője 
               -  a határozat végrehajtásáért: 
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        a Dunaújvárosi  Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. 
                  ügyvezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2012. október 31. 
       - a határozat végrehajtására:  2012. december 31. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi költségvetési rendelet 

Működési célú  céltartalékok Nagyrendezvények  rovata terhére  az adventi 
vásárra további 1.500.000 Ft-ot biztosít.  A Közgyűlés a rendezvény 
szervezőjeként a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft-t 
jelöli ki.  

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

foglaltakat a 2012. évi költségvetés soron következő módosítása során vegye 
figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója  
               - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
       a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője   
Határidő: a 2012. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 2. 

pontban megjelölt lebonyolító szervvel  - az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérése után - kössön céltámogatási szerződést. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2012. november 15. 
 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” változatot – mellette szavazott 14 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni 
László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő (Selyem József) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

435/2012. (X.18.) határozata 
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a Móricz Zsigmond Általános Iskola világítási berendezéseire vonatkozó 
elővásárlási jog gyakorlásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a „CAMINUS” Zrt-

vel 2003. augusztus hónapban megkötött vállalkozási és bérleti szerződés F.6. 
pontjában Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata számára biztosított 
elővásárlási jogával élni kíván és megvásárolja a „CAMINUS” Zrt-től a Móricz 
Zsigmond világítási rendszerét 35.000,- Ft + ÁFA, azaz mindösszesen 44.450,- Ft 
összegért. 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a „CAMINUS” Zrt-t, hogy az 
adásvételi szerződés tervezetét az 1. pontban rögzítettekre figyelemmel készítse 
elő, azt küldje meg a polgármester részére, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a határozat közlésére, valamint az adásvételi szerződés aláírására 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2012. október 31. 
       - az adásvételi szerződés aláírására: 2012. november 30. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés elhatározza, hogy az 1. pontban 
meghatározott vételárat a 2012. évi költségvetés általános tartalék előirányzat 
terhére biztosítja. 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2012. évi költségvetés módosítása során 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 
       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
    - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
      a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a 2012. évi költségvetési rendelet módosításának előkészítése 
 

 
 
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 
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Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), ellene 
szavazott 2 fő (Kismoni László, Tóth Kálmán), távol lévő (Selyem József) – a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

436/2012. (X.18.) határozata 
A Közép-Dunántúli Operatív Program megyei jogú városainak szociális  

városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai című (KDOP-3.1.1/D2-12) 
pályázaton való részvételről 

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Közép-Dunántúli 
Operatív Program megyei jogú városainak városrehabilitációs témájú kiemelt 
projektjavaslatai című KDOP-3.1.1/D2-12 kódszámú pályázaton a „Római 
városrész szociális célú városrehabilitációja” című projekttel kíván részt venni. 

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

megvalósítása: 2013. május 1. - 2015. június 30. összesen 26 hónap. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az 1. pontban 

megnevezett projekt a Váci M. u. 1-6. és 7-12., Római krt. 9/a,b és 9/c, d, 
Domanovszky tért 1-3. Római krt. 36., és Pajtás u. 2 címeken és a dunaújvárosi 
451/30, 451/31, 451/43, 451/44, 451/48, 451/55, 451/57, 451/59, 451/63, 451/65, 
451/71, 451/73, 451/77, 464, 451/34/C/83 ingatlanokon valósul meg.  

 

4. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az 1. pontban 
megnevezett pályázaton a Dunaújvárosi Rendőrkapitánysággal (2400 
Dunaújváros, Szent György út 1.), a DV N Dunaújvárosi Nonprofit Zrt.-vel (2400 
Dunaújváros Vasmű út 41.) és a Dózsa Lakásfenntartó Szövetkezettel (2400 
Dunaújváros Római krt. 34.), mint konzorciumi partnerekkel vesz részt. 

 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a 4. pontban megnevezett partnerekkel a konzorciumi szerződést az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérése után írja alá. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a konzorciumi 

tagok részesedése a projekt elszámolható költségeiből: 
Konzorciumi tag Hozzájárulás 

(Ft) 
Támogatás (Ft) Elszámolható 

költség (Ft) 
Támogatási 
intenzitás 

Dunaújváros MJV 
Önkormányzata 

0 635 083 670 635 083 670 100% 

DV N Zrt. 0 159 515 000 159 515 000 100% 
Dunaújváros 
Rendőrkapitányság 

0 25 400 000 25 400 000 100% 

Dózsa 
Lakásszövetkezet 

0 380 001 330 380 001 330 100% 

 

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a projekt tervezett 
tevékenységei, elszámolható költségei az alábbiak: 

 
a)Lakóépületek energiahatékonysági fejlesztése lakótelepi akcióterületen (Váci M. u. 
1-6. és 7-12., Római krt. 9/a,b, és 9/c,d, Domanovszky tér 1-3., összesen 756 db 
lakást magába foglaló társasházak). 
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Érintett helyrajzi számok: 451/30, 451/31, 451/43, 451/44, 451/48 
Tevékenység elszámolható költsége: bruttó 380.001.330 Ft 
Projektgazda: Dózsa Lakásfenntartó Szövetkezet 
b) Sétány kialakítása és köztér megújítása 
Érintett helyrajzi számok: 451/55, 451/57, 451/59, 451/63, 451/65, 451/71, 451/73, 
451/77 
Tevékenység elszámolható költsége: bruttó 400.000.000 Ft 
Projektgazda: DUV MJV Önkormányzat 
c) Pajtás Óvoda fejlesztése (Pajtás u. 2.) 
Érintett helyrajzi számok: 464 
Tevékenység elszámolható költsége: bruttó 112.508.500 Ft 
Projektgazda: DUV MJV Önkormányzat 
d) Nonprofit Szolgáltatóház kialakítása 
Érintett helyrajzi számok: 451/34/C/83 (Római krt. 36.) 
Tevékenység elszámolható költsége: bruttó 25.400.000 Ft 
Projektgazda: DUV MJV Önkormányzat 
e) Térfigyelő kamerarendszer telepítése 
Tevékenység elszámolható költsége: bruttó 15.240.000 Ft 
Projektgazda: DUV MJV Önkormányzat 
f) Kisléptékű – SOFT tevékenységek (bűnmegelőzés, közbiztonság erősítése) 
Tevékenység elszámolható költsége: bruttó 25.400.000 Ft 
Projektgazda: Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
g) Kisléptékű – SOFT tevékenységek (Önkormányzat) 
Tevékenység elszámolható költsége: bruttó 24.601.170 Ft 
Projektgazda: DUV MJV Önkormányzat 
h) Kisléptékű – SOFT tevékenységek (Programalap) 
Tevékenység elszámolható költsége: bruttó 50.000.000 Ft 
Projektgazda: DV N Zrt. 
i) Tartalék 
Tevékenység elszámolható költsége: bruttó 12.700.000 Ft 
Projektgazda: DUV MJV Önkormányzat 
j) Projekt előkészítés 
Tevékenység elszámolható költsége: bruttó 68.834 000 Ft 
Projektgazda: DUV MJV Önkormányzat és DV N Zrt. 
k) Projektmenedzsment 
Tevékenység elszámolható költsége: bruttó 53.000.000 Ft 
Projektgazda: DV N Zrt. 
l) Szolgáltatások (műszaki ellenőr, tervezői művezetés, jogi, nyilvánosság, 
könyvvizsgálat, rehab. szakértő) 
Tevékenység elszámolható költsége: bruttó 31.115.000 Ft 
Projektgazda: DV N Zrt. 
m) Hatósági díjak 
Tevékenység elszámolható költsége: bruttó 1.200.000 Ft 
Projektgazda: DUV MJV Önkormányzat 
 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a pályázat 

elszámolható összköltsége 1.200.000.000,- Ft, amelynek támogatási intenzitása 
100%. 
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A projekt megvalósításához önerő biztosítása nem szükséges. A támogatott 
projektek esetében az utófinanszírozású projektelemekre igénybe vehető 
maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, legfeljebb 300 millió Ft. 
A fordított áfa megtérítésére igénybe vehető előleg legfeljebb a benyújtott 
szállítói nettós számlára jutó áfa támogatástartalmának 100%-a lehet. 

 

9. 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 teljeskörűen 
előkészítse és lebonyolítsa és a szerződéseket megkösse, azzal, hogy a KDOP-
3.1.1/D2-12 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. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       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: 2015. június 30. 
  

10. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Közép-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynökséghez a Közép-Dunántúli Operatív Program 
megyei jogú városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai 
című KDOP-3.1.1/D2-12 kódszámú pályázat keretében benyújtott „Római 
városrész szociális célú városrehabilitációja” című projekt projektadatlapját és 
projektötleteit a határozat 1. és 2. mellékelte szerinti tartalommal. 

 

 
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), ellene 
szavazott 2 fő (Kismoni László, Tóth Kálmán), távol lévő (Selyem József) – a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

437/2012. (X.18.) határozata 
a Vasmű út 41. Irodaház Kft. társasági szerződése XIX. számú módosításának, 

valamint az egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződésének 
elfogadására 
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1. 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 a Székesfehérvári 
Törvényszék, mint Cégbíróság által a cégjegyzékbe bejegyzett Vasmű út 41. 
Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41., Cg.07-09-014057, adószám: 
14192405-02-07) társasági szerződésének XIX. számú módosítását, valamint a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését elfogadja. 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére, továbbá felhatalmazza a Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, 
Beruházó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének 
XIX. számú módosítása, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
társasági szerződése aláírására. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
       a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2012. október 31. 
                 - a társasági szerződés módosítása aláírására: 2012. október 31. 
 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), ellene szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Selyem József) – a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

438/2012. (X.18.) határozata 
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. új könyvvizsgálójának megválasztása 

tárgyában 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 
2006. évi IV. törvényben foglaltak alapján a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
(2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) könyvvizsgálói feladatainak ellátására 
2012. október 19. napjától 2015. május 31-ig tartó határozott időtartamra a Korrekt 
Audit Kft-t (2400 Dunaújváros, Jókai Mór u. 28., könyvvizsgálói feladatokat végző 
személy: Keresztury János) választja meg 290.000,-Ft + áfa/hó díj ellenében. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat mellékletét képező Alapító Okirat 1. pont szerint kiegészített 

módosítás, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 
aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
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                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  2012. november 30. 
 
 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Kismoni László, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Selyem 
József) – a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

439/2012. (X.18.) határozata 
a DVG Zrt-nek  a Vasmű út 41. Irodaház Kft-ben lévő üzletrésze megvásárlására   
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  követendő célnak tartja, hogy a 

Vasmű út 41. Irodaház Kft. 100 %-os üzletrésze tulajdonjogát megszerezze, a 
stratégiai és az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően egyaránt teljes körű 
irányítási és ellenőrzési jogokkal rendelkezzék a társaságot illetően, melyre 
tekintettel ajánlatot tesz a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-nek a Vasmű út 
41. Irodaház Kft-ben lévő 21,6 %-os üzletrésze megvásárlására 137.830.000,-Ft 
vételárért a 2012. évi költségvetés az ERSTE Bank által a felhalmozási keretből 
engedélyezett lehívás esetén és sora terhére azzal, hogy az ajánlat elfogadása 
esetén a vételár megfizetése részletekben történik, egyúttal az üzletrész 
tulajdonjoga az adásvételi szerződés aláírásával száll át DMJV Önkormányzatára. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlése a fenti ajánlata tartására a közléstől 
számított 60 napig kötelezettséget vállal. 

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

pontban foglalt ajánlat közlésére, valamint az ajánlat elfogadása esetén 
felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott feltételek szerint 
előkészített üzletrész adásvételi szerződés, a társasági szerződés módosítás és 
az Alapító Okirat aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérését követően.   

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
       a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - az ajánlat közlésére: 2012. október 31. 

- az üzletrész adásvételi szerződés, a társasági szerződés módosítás és 
az Alapító Okirat aláírására: az ajánlat elfogadását követő 30 napon belül 

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

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

 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
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                 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: 
       a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a 2012. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja 
 
 
 
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), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő (Kismoni László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Selyem József)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

440/2012. (X.18.) határozata 
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

kérelmének elbírálásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére megtéríti a Dunaújvárosi Női 
Kézilabda Közhasznú Sportegyesület 2009. szeptember 21. kölcsönszerződésben 
rögzített tőketartozást 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forintot, az önkormányzat 2012. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 11/2012. (II. 17.) önkormányzati 
rendelete általános tartalék költséghely terhére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
              - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2012. október 27. 

- a határozat végrehajtására: az önkormányzat likvidítási helyzete 
 függvényében  
 

 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
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tartózkodott 1 fő (Gál Roland), nem szavazott 1 fő (Kismoni László), távol lévő 1 fő 
(Selyem József) – a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

441/2012. (X.18.) határozata 
a dunaújvárosi 2637/2 hrsz-ú ingatlan (Dunaújváros, Temető u. 60.) egy 

részének értékesítése tárgyában 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy pályázati úton 
értékesíteni kívánja a dunaújvárosi 2637/2 hrsz-ú ingatlannak a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 222/244-ed tulajdoni hányadából 28/244-ed 
részt, mely a valóságban a Dunaújváros, Temető u. 60. szám alatti ingatlan 
földszinti részén elhelyezkedő 7 m2 nagyságú tartózkodó helyiség, 11 m2 
nagyságú öltöző és egy 10 m2 alapterületű gondnoki iroda. A helyiségek együttes 
kikiáltási ára 2.800.000,-Ft. 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján 
az értékesíteni kívánt helyiségekre a Magyar Államot minden más jogosultat 
megelőző, ezt követően a 2637/2 hrsz-ú  ingatlan 22/244-ed részbeni tulajdonosát 
elővásárlási jog illeti meg. 
Tekintettel arra, hogy az értékesíteni kívánt helyiségekre a Fejér Megyei 
Temetkezési Kft-nek használati joga van 2012. november 25-ig, ezért a nyertes 
pályázó annak ismeretében adja be az ajánlatát, hogy a pályázat tárgyát képező 
helyiségek az azt követő 30 napon belül kerülnek részére birtokba adásra, hogy a  
Fejér Megyei Temetkezési Kft. azokat az Önkormányzat birtokába visszaadta. A 
nyertes pályázó birtokba adásból fakadó esetleges kártérítési igényét Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése kizárja. 

 
A vételáron felül a nyertes pályázót terheli 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: 2012. november 15. 
 

 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Cserni Béla, Kismoni László), távol lévő 1 fő (Selyem József) – a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
442/2012. (X.18.) határozata 

a rendezési terv módosításáról a Magyar út – Lánczos Kornél u. –  
3331/2 hrsz-ú út – Dunaújváros-Rácalmás közigazgatási határ által határolt 

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

út – Lánczos Kornél u. – 3331/2 hrsz-ú út – Dunaújváros-Rácalmás közigazgatási 
határ által határolt területen a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv 
módosuljon. 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
       a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
       az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
         - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
       a főépítészi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a tervezés elindítására: 2012. december 14. 
       - az előterjesztésre: az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti egyeztetés  
         véleményezési eljárást követő közgyűlés 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a helyi 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
     - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
       a főépítészi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2012. december 14. 
 
 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Gál Roland), távol lévő 1 fő (Selyem József) – a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

443/2012. (X.18.) határozata 
a dunaújvárosi 372/19 hrsz-ú ingatlan (Alsó-Dunapart 8-as számú kazettája) egy 

részére vonatkozó bérleti jogviszony tárgyában 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 431. § (2) 
bekezdése alapján a Kavics-Ker Kft. (2400 Dunaújváros, Béke tér 3.) és a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2008. február 18. napján 
létrejött bérleti szerződés - melynek tárgya a dunaújvárosi 372/19 hrsz-ú 
ingatlanból, amely a valóságban az Alsó-Dunapart 8-as számú kazettája, 21.030 
m2 nagyságú terület – határozatlan időtartamúvá alakult. A bérleti díj a szerződés 
értelmében a továbbiakban is minden év január 1-jén megemelkedik a KSH által 
közzétett fogyasztói árindex mértékével, valamint a Ptk. 431. § (1) bekezdése 
értelmében a bérleti szerződés bármikor 15 napra felmondható.   

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

közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2012. november 10. 
 

 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Kismoni László), távol lévő 1 fő (Selyem József) – a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

444/2012. (X.18.) határozata 
a Dunaújváros, Gorkij tér közvilágítás építés költségeinek biztosítására 

2013. évben 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi döntést hozza: 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Gorkij tér 

közvilágításának kiépítésére bruttó 4.235.323,- Ft összeget biztosít DMJV 
Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének terhére.  

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2013. évi költségvetés tervezésekor 
vegye figyelembe.   
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Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                  a polgármester 
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és főépítészi igazgatóság igazgatója 
               -  a költségvetés tervezéséért: 
                  a jegyző  
               - a költségvetés tervezésében való közreműködésért 
                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke     
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 
                 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő: a 2013. évi költségvetés tervezése 
 
 


