
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 25-ei rendkívüli 
ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:   

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), tartózkodott 2 fő (Selyem 
József, Tóth Kálmán) – a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

447/2012. (X.25.) határozata 
a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Cserna Gábor 

polgármestert, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal és Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata között kötendő, a járási hivatalok kialakításáról szóló 
megállapodást aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való együttműködésért: 
    a hatósági igazgató 
Határidő: 2012. október 31. 
    
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalából 57 fő köztisztviselő és munkavállaló 
kerül átadásra a Fejér Megyei Kormányhivatal kormánytisztviselői és 
munkavállalói állományába 2013. január 1. napjától. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való együttműködésért: 
    a hatósági igazgató 
    a személyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
Határidő: 2012. október 25. 
  
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 

megállapodás mellékleteiben részletezett vagyoni elemek Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata vagyonából a feladatellátás időtartamára a Magyar 
Állam ingyenes használatába kerülnek át 2013. január 1. napjától. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való együttműködésért: 
    a hatósági igazgató 
    gazdasági igazgató 
Határidő: 2012. október 25. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 



 2 

 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

448/2012. (X.25.) határozata  
az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve 2. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2012. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervének 2. számú módosítását elfogadja annak 
megfelelően, hogy a tervben III. Szolgáltatás-megrendelés között szereplő 
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata üzemeltetésben működő 
oktatási intézmények közétkeztetési szolgáltatásának ellátása” tárgyú, hirdetmény 
közzétételével induló közbeszerzési eljárása irányadó eljárásrendje „közösségi”-
ről, „nemzeti”-re módosul, továbbá a szerződés időtartama 5 évre + 5 év 
opcionális időtartamra módosul. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli az 1. pontban elfogadott 

módosítással egységes szerkezetbe foglalt – a határozat mellékletét képező –   
2012. évi közbeszerzési tervnek az önkormányzat honlapján történő közzétételét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    közbeszerzési ügyintéző 
Határidő: - a közzétételre 2012. október 30. 
                     - a közzététel időtartama a 2013-as évre vonatkozó közbeszerzési terv 

honlapon történő közzétételének időpontjáig tart. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az “A” változatot az 1. pontban 15.000.000,- Ft 
összeggel, három egyenlő részletben történő 2013. január 30-ai visszafizetési 
határidővel, az általános tartalék sor terhére kiegészítéssel – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Selyem József, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő 
(Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
449/2012. (X.25.) határozata  

a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál SE támogatási kérelmének elbírálásáról 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 15.000.000,- Ft, - azaz 

Tizenötmillió forint - önkormányzati visszatérítendő céltámogatást biztosít a 
Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál SE részére (székhely: 2400. Dunaújváros, 
Táncsics M. u. 1/a., képviseli: Vígh György elnök és Dobos Barna szakmai 
igazgató), három egyenlő részletben történő 2013. január 30-ai visszafizetési 
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határidővel a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetése 
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a végrehajtásának szabályairól 
szóló 11/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet általános tartalék sora terhére.  

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

hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján a visszatérítendő 
céltámogatásról szóló szerződést kösse meg abban az esetben, ha a 
sportegyesület korábbi céltámogatással történő elszámolása elfogadásra került. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója 
Határidő: - a határozat végrehajtására: 2012. november 8. 
 
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 
vegye figyelembe, egyben felhatalmazza 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  
              - az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: - a határozat végrehajtására: 2012. november 22. 
 
 


