
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 21-ei ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a kiküldött zárt meghívóban szereplő 3. napirendi 
pontot, mely „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala 2014. évi költségvetéséhez számviteli feladatok ellátáshoz szükséges forrás 
előzetes biztosítására” című napirendet zárt ülésen tárgyalja – mellette szavazott 15 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák 
Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

457/2013. (XI.21.) határozata 
„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala 2014. évi költségvetéséhez számviteli feladatok ellátáshoz 
szükséges forrás előzetes biztosítására” vonatkozó előterjesztés zárt 

ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 21-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2014. évi 
költségvetéséhez számviteli feladatok ellátáshoz szükséges forrás előzetes 
biztosítására”, zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontra való 
hivatkozással. Indoka az előterjesztés nyilvános tárgyalása az önkormányzat üzleti 
érdekét sértheti.   
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót – 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) – elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentés I. fejezetét – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

458/2013. (XI.21.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok határidő módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

  - a 454/2012 (XI.15.) határozat végrehajtási határidejét a szolgáltatástervezési   
koncepció 2014. évi felülvizsgálatának időpontjára módosítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzett határozatok tekintetében a 

jelentés II. részével nem érintett egyéb rendelkezéseit változatlan tartalommal 
hatályban tartja. 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

459/2013. (XI.21.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok határidő módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

- a 106/2013. (III.28.) határozat 4.) pontja végrehajtási határidejét 2013. december 
31-ére  módosítja.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzett határozatok tekintetében 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 2 fő (Kismoni László, Pintér Attila), 
tartózkodott 4 fő (Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – 
megalkotta a 35/2013. (XI.22.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Kismoni László, Pintér Attila) – megalkotta a 36/2013. 
(XI.22.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 4 fő (Kismoni László, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Selyem József, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
460/2013. (XI. 21) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata működtetésében lévő 
köznevelési intézményekben, valamint az Egyesített Szociális Intézmény és 

Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményben közétkeztetési 
szolgáltatói áremelés elfogadásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által fenntartott 

köznevelési intézményekben (óvoda, általános és középiskola), valamint az 
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai a 
2014. január 1-jétől alkalmazandó szolgáltatási díjat (nyersanyagköltség és 
rezsiköltséget) az alábbiak szerint határozza meg: 

 
Intézmény nyersanyagköltség 

Ft/nap/adag 
Rezsi 

Ft/nap/adag 
Vállalkozói díj 
Ft/nap/adag 

Óvoda 322 + áfa 350 + áfa 672,00 +áfa 
Általános iskolai 
napközi otthon 
- tízórai 
- ebéd 
- uzsonna 

398 + áfa 
 

64 + áfa 
271 + áfa 
63 + áfa 

341 + áfa 
 

79 + áfa 
182 + áfa 
80 + áfa 

739,00 +áfa 
 

143,00 +áfa 
453,00 +áfa 
143,00 +áfa 

Általános iskolai ebéd 271 + áfa 182 + áfa 453,00 +áfa 
Középiskolai ebéd 289 + áfa 218 + áfa 507,00 +áfa 
Középiskolai kollégium 

reggeli 
ebéd 
vacsora 

664 + áfa 
150 + áfa 
289 + áfa 
224 + áfa 

593 + áfa 
170 + áfa 
218 + áfa 
206 + áfa 

1257,00 +áfa 
320,00 +áfa 
507,00 +áfa 
430,00 +áfa 

ESZI 510 + áfa 237 + áfa 747,00 +áfa 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával 2014. január 1-

jével hatályon kívül helyezi a közoktatási intézményekben alkalmazandó 
napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetés térítési díjának módosításáról 
szóló 44/2013. (II.28.) határozatát. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a 1.) pontban 

foglalt döntést az önkormányzat 2014 évi költségvetési rendeletének tárgyalásakor 
vegye figyelembe. 

 
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 
 - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
   az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője  

a Jogi és Szervezési Igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2014. évi költségvetési rendelet tervezése 

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

Dunaújvárosi Óvoda, a Gazdasági Ellátó Szervezet, illetve az ESZI vezetőit 
tájékoztassa a közgyűlés határozatáról. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a Jogi és Szervezési Igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2013. december 1. 
 
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 4 fő (Kismoni László, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Selyem József, Szabó Zsolt) – 
megalkotta a 37/2013. (XI.22.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
461/2013. (XI.21.) határozata 

 DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat általi közfoglalkoztatottak 
kiadásaihoz kapcsolódó forrásának biztosítására és a bérkifizetés 

megelőlegezésére  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése DMJV Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata részére a 2013. október 1-től 2013. november 30-áig a határozat 
mellékletét képező szerződés alapján 34 fő foglalkoztatásához - a támogatási 
szerződés utólagos finanszírozására tekintettel – 2013. december 30-ai, 
foglalkoztatás hosszabbítás esetén 2014. január 31-ei visszafizetési határidővel  
2 x 2.185.146 Ft/hó, összesen bruttó 4.370.292 Ft visszatérítendő támogatási 
előleget biztosít, a határozat 1.sz. melléklete szerinti támogatási szerződés alapján. 

 
Az október havi bér megelőlegezéséhez a közgyűlés nettó 1.228.410 Ft 
készpénzfizetési előleg biztosításához hozzájárul. 

 
2. A támogatás forrásául Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 10/2013. (III.1.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklete 16. ”„közfoglalkoztatás cím egyéb kiadások 
előirányzat”” jogcíme szolgál. 

 
3. Az 1. pontban szereplő összeg -1.228.410 Ft- pénztárból történő kifizetését 

Dunaújváros MJV Polgármestere – az október havi bérek november 6-ai teljesítési 
kötelezettségére való tekintettel – engedélyezte, melyet a közgyűlés tudomásul 
vesz, és utólag jóváhagy.  

 
4. Utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglaltakat a 2013. évi költségvetés soron 

következő módosítása során vegye figyelembe, a támogatás kifizetését a 
rendeletbe építse be. 

 
5. DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a Dunaújváros 

MJV Önkormányzata által megelőlegezett, a Fejér Megyei Kormányhivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltsége által a DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 
átutalt összeget 2013. december 30-áig, foglalkoztatás hosszabbítás esetén 2014.  
január 31-éig teljes körűen megtéríti DMJV Önkormányzata részére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a költségvetés módosításáért: 
        a jegyző 
      - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
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        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
        a pénzügyi bizottság elnöke 
        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
        az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2013. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának   

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

határozatot küldje meg DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnökének is. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a határozat megküldésére: 2013. november 25. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

462/2013. (XI.21.) határozata 
az Acéltér Kft-vel a dunaújvárosi 3331/8 hrsz-ú ingatlanra megkötött adásvételi 

szerződés 2. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az Acéltér Kft-vel 

2013. július 18-án megkötött és 2013. szeptember 24-én módosított adásvételi 
szerződés 2. számú módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az adásvételi szerződés 2. számú módosításának 
aláírására a határozat mellékletében foglalt tartalommal azzal, hogy a 
szerződésmódosítás aláírására kizárólag akkor kerülhet sor, amennyiben az Acéltér 
Kft. a vételárat hiánytalanul megfizette. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. november 29. 
       - az adásvételi szerződés módosítás aláírására: 2013. november 29. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy azon 

nyilatkozatot, mely szerint az Acéltér Kft. részére a 2013. július 18-án megkötött 
adásvételi szerződés alapján a dunaújvárosi 3331/8 hrsz-ú ingatlanból eladott 1208 
m2 nagyságú területrész kivett beépített területként jegyezhető be az ingatlan-
nyilvántartásba, készítse el és adja át az Acéltér Kft. részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a hatósági igazgatóság főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi  
                 osztály vezetője 
Határidő: - a nyilatkozat elkészítésére: 2013. november 29. 
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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 

463/2013. (XI. 21.) határozata 
címerkiállításon való részvételről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy 2014. januárjától 

részt vesz a WestEnd City Center által szervezett címerkiállításon a település 
címerével és interaktív módon is.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a címerkiállítás díját 372.000,-

Ft+Áfa/év  összegben jóváhagyja. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az 1. pontban meghatározott feladat ellátására vonatkozó szerződést – melyet a 
WestEnd City Center küld meg – az ügyrendi, igazgatási és jógi bizottság 
véleményezését követően írja alá.  

 
     Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért 
                       a polgármester 
                    -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                       a jogi és szervezési igazgató 
     Határidő: - a határozat közlésére 2013. december 5. 
                      - szerződéskötésre: 2013. december 30.  
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe, továbbá, hogy az interaktív módon történő megjelenéshez a várossal 
kapcsolatos anyagokat állítsa össze, s juttassa el a szerződésben megjelölt 
kapcsolattartónak. 

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
                      a jegyző 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                      a pénzügyi bizottság elnöke 
                      a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért 
                      az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                           a jogi és szervezési igazgató 
                      az önkormányzati sajtószóvivő 
    Határidő: - a 2014. évi költségvetési rendelet tervezet előkészítésének időpontja  

- a 4. pontban meghatározott anyagok összeállítására és 
továbbítására a szerződésben meghatározott idő  
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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, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Kismoni László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

464/2013. (XI.21.) határozata 
megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók foglalkoztatásáért 

szándéknyilatkozat aláírásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kifejezi azon szándékát, hogy 
csatlakozik a megváltozott munkaképességű, valamint fogyatékos személyek 
közigazgatásban történő foglalkoztatásának támogatásához. Felhatalmazza a 
polgármestert a határozat melléklete szerinti szándéknyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
Határidő: 2013. december 3. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő 
(Pintér Attila), tartózkodott 2 fő (Selyem József, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Kismoni László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

465/2013. (XI.21.) határozata 
a DVG Zrt. alapító okiratának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 433/2013. (X.17.) határozatának 4. 

pontját a következők szerint módosítja: 
 
„4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának 
rendjéről szóló 1/2008. (I.18.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésének a) 
pontjában biztosított hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy mint a gazdasági 
társaság részvényese, a Székesfehérvári Törvényszék, mint Cégbíróság által a 
cégjegyzékbe bejegyzett DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (székhelye: 2400 
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1., Cg.07-10-001030, adószám: 10728491-02-07) 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az alapító okirat IV. fejezet  1. pont első bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
„IV. Az alaptőke nagysága, a részvények befizetésének feltételei 
 
1. A társaság alaptőkéje: 2.291.857.000,- Ft, azaz Kettőmillárd-
kétszázkilencvenegymillió-nyolcszázötvenhétezer forint, ebből 
készpénz:  348.964.000,- Ft 
apport:         1.942.893.000,- Ft 
mindösszesen:             2.291.857.000,- Ft” 
 
Az alapító okirat V. fejezet az alábbiak szerint módosul:  
V. A részvények száma, névértéke és jellege 
   
„A társaság 2.291.857.000.-Ft-os alaptőkéje összesen 23.074 db, azaz: 
huszonháromezer-hetvennégy darab névre szóló részvényre oszlik, amely 
részvények névértékbeli megoszlása a következő: 
22.917 db 100.000.- forintos névre szóló részvény, 
     157 db 1000 forintos névértékű névre szóló részvény. 
A részvénytársaság egyszemélyes, részvényeinek 100%-a a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatát illeti meg. A Társaság részvényeinek előállítása a Gt. és 
az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával történik. A 
részvényeket dematerializált értékpapírként kell nyilvántartani az értékpapírokra 
vonatkozó jogszabályok szerint.” 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Zrt. alapító okiratának 

II./2013. sz. módosítását a határozat 1. melléklete, valamint a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat 2. melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 



 13 

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

arra, hogy a változásokat a Székesfehérvári Törvényszéken mint Cégbíróságon a 
határozat meghozatalát követő 30 napon belül jelentse be. 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                              
               a DVG Zrt. igazgatósága 
    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
      a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. november 28. 
                - az alapító okirat módosítása, valamint az egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okirat aláírására: 2013. december 16. 
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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, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Kismoni László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

466/2013. (XI.21.) határozata 
A Dunaújvárosi Óvoda egységeiben szennyvízvezetékek felújítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Óvoda egységeiben 

szennyvízvezetékek felújítását bruttó 2.154.541.-Ft összegért a DVG Zrt-vel 
elkészítteti. Egyúttal utasítja a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést a 
DVG Zrt-vel írja alá.  

 
Felelős:   -  a határozat végrehajtásáért 
          a polgármester 
                -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                -  a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                   a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő:   a szerződés aláírására: 2013. december 06. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban szereplő munkához 

szükséges 2.154.541.-Ft bruttó összeget a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 10/2013. (III.1.)  önkormányzati rendelete 5. mellékletében az „Általános 
tartalék” sorában szereplő előirányzat terhére biztosítja. 

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

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

 
    Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
    a polgármester 
  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
    a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
  - a költségvetés módosításáért: 
    a jegyző 
       - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
    az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     Határidő:    a 2013. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 6 fő (Kismoni 
László, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

467/2013. (XI.21.)  határozata  
az önkormányzati tulajdonban álló,  

Dunaújváros, Palme köz 2-4. szám alatti lakóház felújítására vonatkozóan 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy készítse el és továbbítsa a 2013. évi 
lakóház-kezelési beszámolót és a 2014. évi lakóház-kezelési tervet DMJV 
Önkormányzata Vagyonkezelési Osztálya részére, valamint a 2004. június 30. napján 
kelt és többször módosított ingatlankezelési tevékenységre kötött megbízási 
szerződés módosítását aláírásra, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság állásfoglalást követően. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásáért: 
                 a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                         
                 a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője    
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. december 2. 
        - a megbízási szerződés aláírására: 2013. december 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, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

468/2013. (XI.21.)  határozata  
  a DVG Zrt. által benyújtott Alsó Duna-parti fejlesztési terv elfogadására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és jóváhagyja a jelen 

határozat mellékletét képező, DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által elkészített 
Alsó Duna-part fejlesztési koncepciót.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés biztosítja a fejlesztési feladatok 

megvalósításához szükséges anyagi feltételeket a 2014. évi költségvetés terhére 
13.100.000,-Ft erejéig. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DVG Vagyonkezelő Zrt.-t 

azzal, hogy a fejlesztési feladatokat 13.100.000,-Ft+áfa keretösszegen belül 
végezze el, egyúttal utasítja a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy készítse elő a 
fejlesztés tervdokumentációját. 

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

az elfogadott fejlesztési javaslattal egyezően kösse meg a DVG Vagyonkezelő Zrt. 
által előkészített vállalkozási szerződést az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 
véleménye kikérését követően. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
          a polgármester 
         a DVG Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért 
         a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:  a tervdokumentáció elkészítésére: 2014. január 30. 
                  a vállalkozási szerződés aláírására. 2014. február 28. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés tervezésekor vegye 
figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
 Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                    a polgármester  
                  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                    a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                  - a költségvetés tervezéséért: 
                    a jegyző 
                  - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
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          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 
Határidő:    2014. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

469/2013. (XI.21.) határozata 
a Piaci standok világításának felújítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Piaci standok világításának 

felújítását bruttó 2.141.560.-Ft összegért a DVG Zrt-vel elkészítteti. Egyúttal 
utasítja a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést a DVG Zrt-vel írja alá.
  

Felelős:   -  a határozat végrehajtásáért 
          a polgármester 
                 -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 -  a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                    a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő:    a szerződés aláírására: 2013. december 06. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban szereplő munkához 

szükséges 2.141.560.-Ft bruttó összeget a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete 7.a. melléklet II. 
Kötelezettségvállalás 4. A Krisztus Király Főtemplom parkoló közvilágításának 
kiépítése sorában szereplő előirányzat terhére biztosítja. 

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

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

 
    Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
    a polgármester 
  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
    a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
  - a költségvetés módosításáért: 
   a jegyző 
      - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
   az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a 2013. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Selyem József, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), 
tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

470/2013. (XI.21.) határozata  
 a Sportlétesítmények üzemeltetésére szolgáló eszközök vételével összefüggő 

döntés meghozatalára  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja a jelen 
határozat mellékletét képező DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által készített  
Sportlétesítmények üzemeltetéséhez szükséges eszközök vételéhez kapcsolódó 
adásvételi szerződést és úgy határoz, hogy 8.000.000,-Ft+Áfa, azaz nyolcmillió 
forint +Áfa összegért megvásárolja a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelési Zrt. 
kizárólagos tulajdonát képező eszközöket, tekintettel arra, hogy az értéknövelő 
beruházás a Sportlétesítmények rendeltetésszerű működtetéséhez 
elengedhetetlenül szükséges volt. 

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

határozat mellékletét képező adásvételi szerződés aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért 
        a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a szerződés aláírására 2013. december 10. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 10/2013.(III.1.) önkormányzati 
rendelet módosításakor a vagyonkezelési feladatok sora terhére 8.000.000,-Ft + 
Áfa összegben vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés módosításáért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke  
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
              - az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

471/2013. (XI. 21.) határozata  
az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve 3. számú módosításáról 

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

vonatkozó közbeszerzési tervének 3. számú módosítását a határozat 1. számú 
melléklete szerint, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 2013. évi 
közbeszerzési tervet a határozat 2. számú melléklete szerint elfogadja. 

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

évre vonatkozó közbeszerzési terve 3. számú módosításának, valamint az 
egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervnek az önkormányzat honlapján 
történő közzétételét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
             polgármester 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             közbeszerzési ügyintéző 
Határidő: a közzétételre: 2013. november 25. 
                 a közzététel időtartama a 2014. évre vonatkozó közbeszerzési terv  
                 honlapon történő közzétételének időpontjáig tart 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Nagy Zoltánné, Tóth Kálmán) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
472/2013. (XI.21.) határozata  

Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala „Multifunkcionális irodai gépek 
bérlete” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményességéhez szükséges fedezet 

biztosítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a "Multifunkcionális irodai gépek" 
tárgyában indított közbeszerzési eljárásra 

 
a. 2013. december hónapban 694.445,- Ft-ot 
b. 2014. évben 8.333.333,- Ft-ot 
c. 2015. évben 8.333.333,- Ft-ot 
d. 2016. évben (a szerződés lejártáig) 7.638.889,- Ft-ot biztosít. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. a) pontban megjelölt kiadás 

fedezetéül Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 10/2013. (III.1.) 
önkormányzati rendelet 6/b mellékletében található Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi működési kiadásai általános igazgatási 
tevékenységek, dologi kiadások sorát jelöli meg. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt az 1. 

pontban feltüntetett kötelezettségvállalás teljesítésére. 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. b-d) 
pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2014. évi, 2015. évi és 2016. évi 
költségvetés tervezésekor vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

   a jegyző 
 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
   a gondnokság vezetője 
 - a költségvetés módosításáért: 

  a jegyző 
- a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke, 
  a pénzügyi bizottság elnöke, 
- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
  a gondnokság vezetője 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2014. évi, 2015. évi és 2016. évi költségvetési tervezésének időpontja 
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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, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Nagy Zoltánné, Tóth Kálmán) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
473/2013. (XI.21.) határozata 

a dunai árvízi védekezés költségeihez előirányzat biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a dunai 
árvízi védekezés költségeihez 5.931.514,- Ft előirányzat biztosításához a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete 7/c. 
melléklet 5. Eu-s forrásból megvalósuló projektek kiadásai cím Támop 3.1.11-12/2 
Óvodafejlesztési pályázat soron szereplő 49.000 eFt 2013. évben fel nem használt 
előirányzat részbeni átcsoportosításával, az 5. melléklet 30. Polgári védelmi 
tevékenység, dologi kiadások sorra.  

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

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

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a költségvetés módosításáért: 
        a jegyző 
      - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
        a pénzügyi bizottság elnöke 
        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
      - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
        az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja 
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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,  Pintér 
Tamás, Selyem József, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Kismoni László, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő (Nagy Zoltánné, Tóth Kálmán) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

474/2013.(XI.21.) határozata 
a 2013. évi fejlesztési tartalék sorból való átcsoportosításra 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi döntést hozza: 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2013. (III.1.) 

önkormányzati rendelete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 7.c melléklet 4. Felhalmozási 
céltartalék Fejlesztési tartalékból 75 M Ft átcsoportosításra kerül a felújítási 
kiadások 7/b mellékletbe. A felhasználásról a Városüzemeltetési 
Környezetvédelmi és Turisztikai bizottság véleménye alapján a közgyűlés utólag 
dönt. 

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

pontban foglaltakat a rendelet soron következő módosításakor vegye  figyelembe, 
valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás 
teljesítésére. 

        
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítésért: 
                 a polgármester 
               - kötelezettségvállalásban való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezetője 
               - a költségvetés módosításáért:  
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2013. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

475/2013. (XI.21.) határozata 
Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetésének módosításáról 

többlet támogatás biztosítása miatt 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy határoz, hogy 

- a Lorántffy Zsuzsanna Kollégium villámvédelmi rendszerének felújítására 
Complex Network Hungary Kft. ajánlattevő 842.582,- Ft összegű 
árajánlatát fogadja el. 

- a Rudas Kollégium villámvédelmi rendszerének felújítására a Complex 
Network Hungary Kft. ajánlattevő 1.918.081,- Ft összegű árajánlatát 
javasolja elfogadni. 

A kiadások forrásának fedezetére a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
részére 2.760.663,- Ft támogatást biztosít a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
10/2013 (III. 1.) önkormányzati rendelete 5. melléklet Tartalékok cím, Általános 
tartalék sorának terhére. 

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

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

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
             a polgármester 
           - a költségvetés módosításáért: 
 a jegyző 
 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 

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

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője 
részére. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
              a polgármester 
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            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:  a határozat megküldésére: 2013. november 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, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

476/2013. (XI.21.) határozata 
Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetésének módosításáról 

Jóváhagyott támogatás módosítása tárgyában 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 442/2013. (X. 17.) határozata 1. pontjában jóváhagyott 
6.764.000,- Ft többletforrás 3.441.000,- Ft-ra történő csökkentéséhez. 
A többletforrás csökkentése miatt keletkező különbözet a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 10/2013 
(III. 1.) önkormányzati rendelete 5. melléklet Tartalékok cím, Általános tartalék sorát 
növeli. 

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

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

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
             a polgármester 
           - a költségvetés módosításáért: 
 a jegyző 
 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 

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

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője 
részére. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
              a polgármester 
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
              az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:  a határozat megküldésére: 2013. november 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” 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, Selyem József, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

477/2013. (XI.21.) határozata 
a Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség fűtés felújításra vonatkozó  

kérelmének elbírálásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  a 2013. évi költségvetési rendelet 5. 

számú melléklet „Helyi szervezetek támogatási tartaléka” sor terhére 650.000 Ft 
felújítási támogatást nyújt a Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség részére. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság véleményének kikérése után kössön támogatási szerződést a 
kérelmezővel. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

           a  polgármester  
                   - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
  a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
    Határidő: 2013. december 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2013. 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 jogi és szervezési igazgató        
          - a költségvetés tervezésért: 
   a jegyző 
          - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
            az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet legközelebbi módosításának 
időpontja 
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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), nem szavazott 2 fő (Kismoni László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

478/2013. (XI.21.) határozata 
 a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 123/2013. (III. 28.) határozata 

1. pontjának módosítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 123/2013. (III.28.) határozatának 1. 
pontját az alábbiakra módosítja: 
„1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (3)  bekezdése 
alapján az előző évben, mint támogató által azonos célra biztosított költségvetési 
támogatás felhasználásával a támogatási szerződésben foglalt kötelezettség 
szerint az alábbi pályázók elszámolását elfogadja, jóváhagyja: 

 
Szervezet neve Megítélt támogatás összege 

(Ft) 
Felhasznált támogatás 

összege (Ft) 
Dunaújvárosi Atlétikai Club 1.820.000 1.820.000 
Dunaújvárosi Titán 
Sportegyesület 

856.480 856.480 

Angels Női Jégkorong 
Sportegyesület 

580.865 580.865 

Dunaújvárosi Főiskola – 
Dunaújváros Kézilabda 
Akadémia Nkft. 

1.000.000 (de minimis) + 
9.000.000 

10.000.000 

Dunaújvárosi Vizi Sport Club 
Sárkányszív Sárkányhajó 
Szakosztály 

184.145 + 719.157 719.157 + 184.145 

Dunaújvárosi Kohász 
Labdarúgó Öregfiúk 
Egyesület 

180.000 180.000 

Újvárosi Hokillák SE 1.227.150 1.202.401 
Dunaújvárosi Jégkorong Kft. 1.500.000 (de minimis) + 

8.500.000 
10.000.000 

Dunaújvárosi Főiskola Diák 
Sportegyesület 

400.400 400.400 

" 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a határozat 
közlésére.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
                - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére 2013. december 06. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

479/2013. (XI.21.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújvárosi Városi 

Sportiskola pályázati úton történő támogatására 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2013. (I.25.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2014. január 01. és 2014. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Pályázott összeg (Ft + Áfa) 
Dunaújvárosi Városi 
Sportiskola 

2014.01.01-
2014.12.31. 

6.000.000 

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

határozat 1. mellékletét képező, a határozat 2.) pontja szerinti nyertes pályázóval 
kötendő Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 
alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által működtetett Támogatásokat 
Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint 
a szerződésben nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a 
bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó 
bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó 
állami támogatásnak minősül. A polgármester felhatalmazása kiterjed a határozat 
1. mellékletét képező szerződéstervezetnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
által működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztályvezető 
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Határidő: - a határozat közlésére: 2013. december 06. 
 - a határozat végrehajtására: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 

működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata 
eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 

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

a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma 
közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat Internetes 
honlapján. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Jogi Igazgatóság igazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. december 06. 
                 - a határozat végrehajtására: 2013. december 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Pintér Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
480/2013. (XI.21.) határozata  

a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaferr SE pályázati úton 
történő támogatására 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2013. (I.25.) önkormányzati 

rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2014. január 01. és 2014. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet 
neve 

Pályázati időszak Pályázott összeg (Ft + Áfa) 

Dunaferr 
Sportegyesület 

2014.01.01.-2014.12.31. 50.000.000 

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

határozat 1. mellékletét képező, a határozat 2.) pontja szerinti nyertes pályázóval 
kötendő Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 
alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által működtetett Támogatásokat 
Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint 
a szerződésben nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a 
bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó 
bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó 
állami támogatásnak minősül. A polgármester felhatalmazása kiterjed a határozat 
1. mellékletét képező szerződéstervezetnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
által működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
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               - a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. december 06. 
                 - a határozat végrehajtására: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 

működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata 
eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 

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

a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma 
közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat Internetes 
honlapján. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Jogi Igazgatóság igazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. december 06. 
                 - a határozat végrehajtására: 2013. december 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 4 fő 
(Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

481/2013. (XI.21.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a DPASE Kft. pályázati úton 

történő támogatására 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2013. (I.25.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2014. január 01. és 2014. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet 
neve 

Pályázati időszak Pályázott összeg (Ft + Áfa) 

DPASE Kft. 2014.01.01-2014.12.31. 64.868.628 
 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 1. mellékletét képező, a határozat 2.) pontja szerinti nyertes pályázóval 
kötendő Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 
alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által működtetett Támogatásokat 
Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint 
a szerződésben nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a 
bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó 
bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó 
állami támogatásnak minősül. A polgármester felhatalmazása kiterjed a határozat 
1. mellékletét képező szerződéstervezetnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
által működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztályvezető 



 34 

Határidő: - a határozat közlésére: 2013. december 06.  
                 - a határozat végrehajtására: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 

működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata 
eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 

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

a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma 
közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat Internetes 
honlapján. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a Jogi Igazgatóság igazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. december 06. 
                 - a határozat végrehajtására: 2013. december 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

482/2013. (XI.21.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújvárosi Labdarúgó 

Szövetség  pályázati úton történő támogatására 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2013. (I.25.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2014. január 01. és 2014. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet 
neve 

Pályázati időszak Pályázott összeg (Ft + Áfa) 

Dunaújvárosi 
Labdarúgó 
Szövetség  

2014.01.01-2014.12.31. 4.334.981 

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

határozat 1. mellékletét képező, a határozat 2.) pontja szerinti nyertes pályázóval 
kötendő Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 
alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által működtetett Támogatásokat 
Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint 
a szerződésben nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a 
bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó 
bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó 
állami támogatásnak minősül. A polgármester felhatalmazása kiterjed a határozat 
1. mellékletét képező szerződéstervezetnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
által működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
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              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. december 06.  
                 - a határozat végrehajtására: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 

működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata 
eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 

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

a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma 
közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat Internetes 
honlapján. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a Jogi Igazgatóság igazgatója  
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. december 06. 
                 - a határozat végrehajtására: 2013. december 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 2 fő (Gál Roland, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

483/2013. (XI.21.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő 

támogatására 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2013. (I.25.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezeteket nyertes pályázónak nyilvánítja, és 
az alábbi költségvetési támogatásban részesíti őket a 2014. január 01. és 2014. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Pályázott összeg (Ft + 

Áfa) 
Dunaújvárosi Kohász 
Labdarúgó Öregfiúk 
Egyesület 

2014.01.01.-2014.12.31. 2.600.000 

Titán Sportegyesület 2014.01.01.-2014.12.31. 3.980.052 
Angels Női Jégkorong 
Sportegyesület 

2014.01.01.-2014.12.31. 1.118.616 

Danubius KSE 2014.01.01.-2014.12.31. 8.000.000 
Újvárosi Hokillák SE 2014.01.01.-2014.12.31. 4.267.199 
Duna-Old Boys Közhasznú 
Sportegyesület 

2014.01.01.-2014.12.31. 735.000 

Dunaújvárosi Atlétikai 
Club  

2014.01.01.-2014.12.31. 11.005.600 

Dunaújvárosi Jégkorong 
Kft. 

2014.01.01.-2014.12.31. 50.800.000 

Dunaújvárosi Főiskola – 
Dunaújvárosi Kézilabda 
Akadémia Knkft. 

2014.01.01.-2014.12.31. 20.000.000 

Dunaújvárosi Amerikai 
Futball Sportegyesület  

2014.01.01.-2014.12.31. 2.700.846  
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2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
határozat 1. mellékletét képező, a határozat 2.) pontja szerinti nyertes 
pályázókkal kötendő Támogatási szerződéstervezetek aláírására azt követően, 
hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 
22.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által működtetett 
Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás nem minősül állami 
támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű 
támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi 
rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. A polgármester 
felhatalmazása kiterjed a határozat 1. mellékletét képező 
szerződéstervezeteknek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által működtetett 
Támogatásokat Vizsgáló Iroda módosítási, kiegészítési javaslatait is magában 
foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
               - a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. december 06. 
                 - a határozat végrehajtására: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 

működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata 
eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 

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

a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma 
közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat Internetes 
honlapján. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Jogi igazgatóság igazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. december 06. 
                 - a határozat végrehajtására: 2013. december 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, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

484/2013. (XI.21.) határozata 
szabad korcsolya finanszírozására, diákok szabadidő sportolására és 

tömegsportra, egyéb szabadidős tevékenységre elkülönített pénzeszköz 
biztosítása 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. évben a sportlétesítmény 

bérleti díj előirányzott keretből 43.909.078 Ft (274.320. E Ft maradékát) összeget 
elkülönít szabad korcsolya finanszírozására, diákok szabadidő sportolására és 
tömegsportra, egyéb szabadidős tevékenységre, sportszervezetek pályázaton 
kívüli létesítményhasználatára, fenti tevékenységek oktatási intézmények, jogi és 
természetes személyek általi igénybevételének biztosítására. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 

Ügyrendi igazgatási és jogi bizottság által véleményezett, az 1. pontban foglaltakat 
tartalmazó Sportlétesítmény bérleti szerződés megkötésére a 
létesítményüzemeltető konzorciummal. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
               - a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére és a szerződés megkötésére: 2013. december 06-

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

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

485/2013. (XI.21.) határozata 
a sportszervezetek létesítmény használatának bérleti díja költségvetési 

fedezetének biztosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 274.320. E Ft 
kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás 
teljesítésére.  
 
 Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                    a polgármester  
                 -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                    a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
       - a költségvetés 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   
Határidő:    2014. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 



 41 

 
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, Selyem József, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  

486/2013. (XI.21.) határozata 
a dunaújvárosi 391/1 hrsz-ú Csónakház üzemeltetésére kiírt pályázat értékelése 

tárgyában 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 391/1 hrsz-ú 

Csónakház megnevezésű ingatlan üzemeltetésére vonatkozó nyilvános pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja, egyúttal úgy határoz, hogy új pályázati felhívást kíván 
közzétenni azzal a tartalommal, hogy a nyertes pályázó, azaz a leendő üzemeltető 
üzemeltetési díjra nem jogosult. Az új pályázat elbírálásáig meghosszabbítja a 
jelenlegi üzemeltetővel, az Euroshow Kft-vel (1031 Budapest, Római part 19.) 2013. 
február 02. napján megkötött Üzemeltetési szerződést. 

  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 

Euroshow Kft-vel megkötött üzemeltetési szerződés jelen határozat 1. pont szerinti 
módosításának aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének 
kikérését követően.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
        a polgármester   
      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
         a vagyonkezelési osztály a vezetője 
Határidő: a szerződés módosítás aláírására: 2013. december 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, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

487/2013. (XI.21.) határozata 
a dunaújvárosi 717 hrsz-ú Lőtér üzemeltetésére kiírt pályázat értékelése 

tárgyában 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 717 hrsz-ú Lőtér 

megnevezésű ingatlan üzemeltetésére kiírt nyilvános pályázatot érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja.  

  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az 1.) pontban megjelölt pályázat  

nyertesének a Dunaújvárosi Lövész Sportegyesületet (2400 Dunaújváros, Lőtér u. 
1.) jelöli meg, azaz a 717 hrsz-ú lőteret üzemeltetésbe adja a Dunaújvárosi Lövész 
Sportegyesületnek 2013. január 1-től kezdődően 5 év határozott időre üzemeltetési 
díj fizetése nélkül.  

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

pontban megjelölt nyertessel történő üzemeltetési szerződés aláírására az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
        a polgármester   
      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
         a vagyonkezelési osztály a vezetője 
Határidő: az üzemeltetési szerződés aláírására: 2013. december 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, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

488/2013. (XI.21.) határozata 
a dunaújvárosi 365/7 hrsz-ú Tömegsport telep üzemeltetésére kiírt pályázat 

értékelése tárgyában 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a dunaújvárosi 
365/7 hrsz-ú Tömegsport telep üzemeltetésére kiírt pályázati felhívásra nem 
érkezett pályázati ajánlat. Fentiek alapján úgy határoz, hogy meghosszabbítani 
kívánja határozatlan időre a jelenlegi üzemeltetővel, a DVG Zrt-vel (2400 
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) 2013. február 02. napján megkötött Üzemeltetési 
szerződést.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

DVG Zrt-vel megkötött üzemeltetési szerződés jelen határozat 1. pont szerinti 
módosításának aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének 
kikérését követően. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
        a polgármester   
      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
         a vagyonkezelési osztály a vezetője 
Határidő: az üzemeltetési szerződés módosítás aláírására: 2013. december 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 2 fő (Gál Roland, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  

489/2013. (XI.21.) határozata 
a Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nkft. 

2014. évi  támogatására vonatkozóan 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi 
Főiskola- Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nkft. (2400 
Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A) részére 155.000.000,-Ft összegű tagi kölcsönt 
nyújt társasági adó támogatás pályázati önrész biztosítása céljából a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  2014. évi költségvetés terhére 
az alábbiak szerint: 

- 20.000.000,-Ft-ot 2014. június 30-ig társasági adó támogatás pályázati önrész 
biztosítékaként, 

- 110.000.000,- Ft-ot 2014. június 30-ig az utófinanszírozott beruházás 
megvalósításához, 

- 25.000.000,- Ft-ot 2014. december 31-ig egyenletes felhasználással 
versenyeztetésre, működtetésre. 

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

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően a 
Tagi kölcsön szerződést aláírására.  

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
       a vagyonkezelési osztály vezetője 
                  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  
Határidő: - a szerződés aláírására: 2013. december 16. 
             
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés tervezésekor vegye 
figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
      a polgármester 
    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
      a vagyonkezelési osztály vezetője 
    - a költségvetés módosításáért: 
      a jegyző 
    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
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      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 2014. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
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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, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 2 fő (Gál Roland, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

490/2013. (XI.21.) határozata 
a Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nkft. 

szakmai igazgatója bérezésének módosítására 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 2013. december 19-
ei közgyűlésen tárgyalja újra „Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia Közhasznú Nkft. szakmai igazgatója bérezésének módosítása” 
című napirendet. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: 2013. december 19. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot az 1. pontjában „2,5 M Ft 
támogatást nyújt, 7.a fejlesztési kiadások előirányzat terhére” szövegrészekkel 
kiegészítve – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

491/2013. (XI.21.) határozata  
a Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület támogatására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Főiskola Diák 

Sportegyesület (2400 Dunaújváros, Táncsics M. út 1/A.) részére 2.500.000,- Ft, 
azaz Kettőmillió-ötszázezer forint támogatást nyújt az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 10/2013. (III.1.) 
önkormányzati rendelete 7.a fejlesztési kiadások előirányzat terhére. 

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

az 1. pontban meghatározott döntés alapján a Dunaújvárosi Főiskola Diák 
Sportegyesülettel a céltámogatási szerződést kösse meg, a Támogatást Vizsgáló 
Iroda állásfoglalásának megfelelően. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. december 03. 
                   a határozat végrehajtására: a Támogatásokat Vizsgáló Iroda  
                   véleményének megérkezését követően 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt döntést az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és  végrehajtásának 
szabályairól szóló 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete módosításakor a 7.a 
fejlesztési kiadások előirányzat terhére vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                  a polgármester 
                - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
                - a költségvetés módosításáért: 
                  a jegyző 
                - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
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                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

492/2013. (XI.21.) határozata 
a Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés 

módosítására 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2013. szeptember 10-
én a Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesülettel (2400 Dunaújváros, Barátság út 
38.) kötött támogatási szerződésben szereplő 2.000.000 Ft támogatási összeg 
felhasználási határideje 2013. december 31-ről, 2014. április 30-ára módosuljon, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának aláírására. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. december 03. 
                 - a szerződésmódosítás aláírására: 2013. december 10. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változat 1. pontjában 50 M Ft kölcsönt nyújt 
a 7.a fejlesztési kiadások előirányzat terhére szövegrésszel kiegészítve – mellette 
szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Kismoni László), tartózkodott 1 fő 
(Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Hingyi László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

493/2013. (XI.21.) határozata  
a DPASE Kft. támogatás iránti kérelme elbírálására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DPASE Kft. (2400 Dunaújváros, 

Barátság út 38.) részére 50 M Ft, azaz Ötvenmillió forint kölcsönt nyújt az 
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete 7.a fejlesztési kiadások előirányzat 
terhére, 2014. március 31-ig járó egyösszegű visszafizetési kötelezettséggel. 

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

az 1. pontban meghatározott döntés alapján a DPASE Kft-vel a 
kölcsönszerződést kösse meg, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
állásfoglalásának megfelelően. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. december 03. 
                   a határozat végrehajtására: 2013. december 16. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt döntést az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete módosításakor a 7.a 
fejlesztési kiadások előirányzat terhére vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                  a polgármester 
                - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
                - a költségvetés módosításáért: 
                  a jegyző 
                - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
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Határidő:   a költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a kiküldött meghívóban szereplő 28. napirendi 
pontot, mely „Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület, a TAO-ban el 
nem számolható költségek, illetve a DVFVE utánpótlás TAO-s pályázatának önrésze 
biztosítására” – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Kismoni László, Pintér Attila), 
tartózkodott 3 fő (Pintér Tamás, Selyem József, Tóth Kálmán) – levette a 
tárgysorozatából. 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

494/2013. (XI.21.) határozata  
„Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület, a TAO-ban el nem 

számolható költségek, illetve a DVFVE utánpótlás TAO-s pályázatának önrésze 
biztosítására” című napirend levétele 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Javaslat a 
Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület, a TAO-ban el nem számolható költségek, 
illetve a DVFVE utánpótlás TAO-s pályázatának önrésze biztosítására” című 
napirendet leveszi a tárgysorozatról további egyeztetések lefolytatása miatt. 
 
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, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Pintér Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

495/2013. (XI.21.) határozata  
Javaslat a Dunaferr SE  Birkózó szakosztálya részére  terem biztosítására  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Dunamenti Regionális 

Népfőiskola és az Önkormányzat között 2009. augusztus 12-én létrejött és többször 
módosított haszonkölcsön szerződés módosításához. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaferr Se 

Birkózó Szakosztálya részére bérbe adja a Jókai u. 19. szám alatt található 
felépítmény tornatermét és az azt kiszolgáló helyiségeit határozott, 1 éves 
időtartamra, 1.696.000,-Ft/év bérleti díjért, egyúttal vállalja, hogy további 4 éves 
időtartamra a birkózó edzések megtartására alkalmas helyiséget biztosít a 
Szakosztály részére. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a bérleti díj 

összegébe beszámításra kerüljön a Dunaferr Se által elvégzett, a Jókai úti 
bérlemény szerződésszerű használatra alkalmas állapotba helyezéshez szükséges 
felújítások költségei, melynek összege 2.062.914,-Ft. A felújításra fordított 
költségből fennmaradó összeg az 1 éves bérleti idő leteltét követően az új 
bérlemény bérleti díjába kerül beszámításra. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a jelen 

határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződésmódosítás és bérleti 
szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője                       
Határidő:  a szerződés módosítás aláírására: 2013. december 2. 



 54 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot  az 1. és 3. pontban a „7. sz. 
mellékletének Kőtár maradvány előirányzat terhére és az 5. melléklet 
nagyrendezvények  előirányzat terhére„ szövegrésszel kiegészítve – 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, Tóth Kálmán), tartózkodott 4 fő (Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

496/2013. (XI.21.) határozata  
 a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai  Közhasznú Non-profit Kft. működési 

költségei fedezésére forrás biztosítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi 
Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. részére Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtásának 
szabályairól szóló 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletének 7. sz. mellékletének 
Kőtár maradvány előirányzat terhére és az 5. melléklet nagyrendezvények 
előirányzat terhére 6.000.000,- Ft összegű működési célú forrást biztosít megbízási 
díjként a szerződésben megjelölt feladatokra. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja a jelen 

határozat mellékletét képező megbízási szerződés módosítását, egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert a módosított megbízási szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért 
        a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a szerződés aláírására 2013. december 2. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 10/2013.(III.1.) önkormányzati 
rendelet módosításakor a 7. sz. mellékletének Kőtár maradvány előirányzat terhére 
és az 5. melléklet nagyrendezvények előirányzat terhére 6.000.000,- összegben 
vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés módosításáért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke  
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                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
              - az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

497/2013. (XI.21.) határozata 
a karácsonyi vásár támogatásáról és szerződéskötésről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai 
Non-profit Kft. részére 5.000 E Ft támogatást nyújt karácsonyi vásár rendezvényre a 
2013. évi költségvetési rendelet 5. számú melléklet ,„Nagyrendezvények” 
„Karácsonyi vásár” sor terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. 
számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
    a  polgármester  
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2013. november 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Kismoni 
László, Pintér Attila, Selyem József, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

498/2013. (XI.21.) határozata 
a szilveszteri rendezvények támogatásáról és szerződéskötésről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai 
Non-profit Kft. részére 3.000 E Ft támogatást nyújt szilveszteri rendezvényre a 2013. 
évi költségvetési rendelet 5. számú melléklet ,„Nagyrendezvények” „Szilveszteri 
koncertek” sor terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. számú 
mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő:        2013. november 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

499/2013. (XI.21.) határozata  
Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért Alapítvány részére irodahelyiség 

biztosítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, Városháza tér 1., IX. 
emeleti 902. számú nem lakás céljára szolgáló irodahelyiséget 2013. december 1-
jétől 2018. november 30-áig határozott időtartamra, 5 évre haszonkölcsönbe adja a 
Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért Alapítvány részére, azzal, hogy a 
regionális bérleti díj, azaz 925.629,- Ft  támogatásnak minősül a hatályos ÁHT 
szerint, és ezen tényt a támogatás összegszerűségével egyetemben DMJV 
Önkormányzata zárszámadásában, és illetékes szervei útján közzé köteles tenni a 
szerződés törvény által meghatározott tartalmával egyetemben.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és jóváhagyja a jelen 

határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződést, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért 
       a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. december 2. 
                 a haszonkölcsön szerződés aláírására. 2013. december 10. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 5 fő (Gál Roland, 
Cserna Gábor, Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

500/2013. (XI.21.) határozata  
a DVCSH Kft. által kibocsátott beszámítási nyilatkozatában meghatározott 
tételek peres eljárásban való vitatására, elszámolásra vonatkozó ügyvédi 

megbízásra, megbízási díjra forrás biztosítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte  a DVCSH Kft. 

beszámítási nyilatkozatát, azt vitatja mind jogalapjában, mind összegszerűségében.  
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban hivatkozott nyilatkozat, 

valamint a DSZSZ Kft-vel kapcsolatos jogviták rendezésére az önkormányzat 
képviseletével megbízza Dr. Csilléry Alexandra (1025. Budapest, Szépvölgyi u.52) 
ügyvéd-adószakértőt, egyúttal elfogadja az ügyvédnő megbízási díjra vonatkozó 
ajánlatát az alábbiak szerint: 

 

 Tárgy Várható 
időtartam  

1 
Előkészítő anyagok, egyeztetési ajánlat 
elkészítése, kereset elkészítése és 
benyújtása 

20 óra 400.000 Ft.+ÁFA 

2 
Tárgyalásokon történő részvétel + 
érdemi jogviták, írásos anyagainak 
elkészítése 

5 óra 5 óra/tárgyalás, azaz 
100.000Ft/tárgyalás 

3 Eredményességi díj a perköltség  csak ítélettől függően 

4 Utazási költség  10.000Ft./alkalom 

5 DSZSZ Jogi és közgazdasági munkái 15 óra 300.000.- Ft. összesen 
+ utazási költség 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester         
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. november 29. 
        
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban 

foglalt döntést 1.500.000-Ft keretösszeg erejéig az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 10/2013. (III.1.) 
önkormányzati rendelete módosításakor a vagyonkezelési  feladatok előirányzat 
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terhére vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel 
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                  a polgármester 
                - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
                - a költségvetés módosításáért: 
                  a jegyző 
                - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   a költségvetés következő módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” határozati javaslatot, Szabó Zsolt képviselői 
indítványával együtt – mellette szavazott 14 fő (Cserni Béla, Gál Roland, Gombos 
István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

501/2013. (XI.21.) határozata  
a Rácalmási szélerőmű park projektet birtokló Komáromi Kogenerációs Erőmű 

Kft. esetleges megvásárlása előkészítéséhez szükséges állásfoglalás 
kialakítására  

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  
1. megismerte az E.ON Energiatermelő Kft. (4030. Debrecen, Mikepércsi u. 1.) jelen 
határozat  1. mellékletében csatolt beadványában foglaltakat a 100%-os 
tulajdonában álló Komáromi Kogenerációs Erőmű Kft. értékesítése tekintetében.  
 
2. tudomásul veszi, hogy 
a) a MKEH-SZFMMBH/572-13/2010/MU építési engedély lejárat időpontja 2014. 
február 22., és hogy az E.ON Energiatermelő Kft. a Rácalmási szélerőmű park 
projekt vonatkozásában további engedélyek megszerzését, illetve a meglévő 
engedélyek meghosszabbítását nem vállalja; 
b) a projekttársaság megvásárlása esetén az önkormányzatnak a Magyar Energia- 
és Közműszabályozási Hivataltól a beruházás megkezdéséhez szükséges 
kiserőművi összevont engedélyt, továbbá a szélenergia kapacitáslétesítési 
jogosultságot is megszereznie szükséges; 
c) a beruházási becsült költsége 13.000 Mft, így a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az adósságot keletkeztető 
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) 
Korm. rendelet előírásai betartása szükséges a Komáromi Kogenerációs Erőmű Kft. 
megvásárlása és a projektfejlesztés megvalósítása esetén hitel felvételéhez; 
d) a projektfejlesztésre a közbeszerzési törvény rendelkezései irányadóak. 
e) a Komáromi Kogenerációs Erőmű Kft. jogi és gazdasági működési átvilágítása 
megrendelése szükséges az üzletrész adásvételi szerződés felelős megkötéséhez, a 
vételár megállapításához;   
g) költség-haszon elemzés beszerzése szükséges a tervezett projektről a Komáromi 
Kogenerációs Erőmű Kft. megvásárlását megelőzően. 
 
3. elfogadja az E.ON Energiatermelő Kft. vállalását, miszerint az E.ON 
Energiatermelő Kft. előkészíti a megállapodást a szélturbinák szállítására 
vonatkozóan az ENERCON Gmbh-val, az üzemeltetési szerződést a Winfo Kft.-vel, a 
hálózati csatlakozást az EH-SZER Kft. bevonásával, ezen előzetes megállapodások 
keretfeltételeinek tisztázásával az önkormányzati határozattal jóváhagyott 
megállapodások végelegesítése érdekében minden tőle elvárhatót megtegyen, 
ugyanakkor ezen kötelezettsége nem terjed ki arra, hogy az önkormányzat 
felhatalmazott képviselője közreműködése hiányában az előkészítő munkát tovább 
folytassa, illetve hogy jogilag kötelező erejű nyilatkozatot tegyen. 
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4. a 3. pontban foglalt együttműködésben való részvételre, tárgyalások lefolytatására 
felhatalmazza Szepesi Attila gazdasági és stratégiai ügyekért felelős alpolgármestert, 
Sági Péter urat, a DVN Zrt. vezérigazgatóját, azzal, hogy a felhatalmazott képviselő 
írásbeli jóváhagyó jogilag kötelező erejű nyilatkozatot nem tehet, egyúttal utasítja a 
szerződéstervezetek közgyűlés elé terjesztésére. Elhatározza, hogy a projekt 
megvásárlás folyamatába energetikai szakértőt von be. 
 
5. tudomásul veszi, hogy a Komáromi Kogenerációs Erőmű Kft. által a 4. pontban 
foglalt közgyűlési jóváhagyást követően megkötött előzetes megállapodások 
mindaddig nem lépnek hatályba, amíg az üzletrész-adásvételi szerződés nem jön 
létre az E.ON Energiatermelő Kft. és az önkormányzat között, továbbá az abban 
foglaltak nem teljesülnek. Kijelenti, hogy az üzletrész-adásvételi szerződés 
megkötése elmaradása miatt a 3. és 4. pontok szerint a Komáromi Kogenerációs 
Erőmű Kft. által megkötött, hatálytalan szerződések megkötése miatt semmiféle 
kártérítési, kártalanítási (pl: biztatási kár) igényét nem fogadja el az E.ON 
Energiatermelő Kft-nek. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester         
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. november 30-ig 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Kismoni László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Kismoni László közvetlenül a szavazás után szóban jelezte a közgyűlés és a 
jegyzőkönyvvezető részére, hogy tévesen szavazott és kérte, hogy szavazatát „igen” 
szavazatként vegyék figyelembe, ezáltal az „igen” szavazatok száma 14-re 
módosult.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

502/2013. (XI.21.) határozata 
Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József, Tóth Kálmán képviselők 

„Dunaújváros kerékpárútjainak felújítására vonatkozó 3 éves program indítása” 
tárgyban benyújtott közös képviselői indítványa megtárgyalásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy először 2014-ben 

március 30-ig készíttet egy felmérést a kerékpárutak állapotáról és a még 
kialakítandó új kerékpárutak struktúrájáról (pld.: kerékpárút a Pentele hídhoz, 
illetve a környező településekkel való kerékpáros kapcsolat). 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő 2-3 évben az éves 

költségvetésben biztosít annyi forrást, amennyi szükséges a kerékpárutak 
megújulásához.  2014. évben a felmérés költségét, valamint a teljes felújítási-
beruházási program költségeinek egy részét. Erre 2014-ben kb.: 30 M Ft, a 
rákövetkező években – évente – szintén ugyanennyi összeget szükséges 
biztosítani.  

 
3. Amennyiben országos pályázati források nyílnak meg ilyen célra, akkor az azokra 

való sikeres pályázás (pályázati önrész biztosításával külön költségvetési soron) 
segíti a projekt megvalósítását Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése. 

 
 Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                      a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért                                                 
                      a jegyző 
Határidő:  - a határozat végrehajtására: folyamatos 



 64 

 
Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné,  
Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Kismoni László, Pintér Attila), tartózkodott 
4 fő (Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

503/2013. (XI.21.)  határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2014. évi költségvetési koncepciójának előzetes keretszámai alapján 
a részletes tervezési feladatok meghatározásáról 

(III. ütem) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város  Közgyűlése megtárgyalta a 2014. évi költségvetés 
koncepciójának III. ütemét, a koncepcióban  foglalt információkat és az 
előterjesztésben foglalt javaslatokat  tudomásul veszi.  
A 2014. évi részletes koncepció előkészítésére az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A hiány csökkentése érdekében a koncepcióhoz kapcsolódó adatokat részletesen át 
kell tekinteni és olyan javaslatok kialakítása szükséges, mely által finanszírozható, 
egyensúlyos költségvetési rendelet-tervezet készíthető elő. Ennek érdekében a 
következő közgyűlésre készüljenek javaslatok, melyek az önkormányzat által korábbi 
időszakban vállalt kötelezettségeinek pénzügyi kihatásait csökkentik, különös 
tekintettel az alapítványok, egyéb szervezetek részére történő pénzeszköz átadások 
összegére és tartalmára  
 

2.) A felújítások esetében kiemelten a balesetveszély elhárítása, jogszabályi előírások 
betartása érdekében végzendő felújításokat kell a költségvetésben előtérbe helyezni. 
 

3.) A közvetett támogatások jogcímen biztosított kedvezményeket, mentességeket, az 
eredeti szerződéseket előkészítő osztályok vizsgálják felül és minden lehetséges 
esetben készüljön előterjesztés a szűkítés érdekében. 
 

4.) A 2014. év közben bekövetkező változások  tekintetében célszerű a jogszabály 
módosítások utókövetése, azaz új feladat vagy új kiadás felmerülése esetén a 
szükséges mértékben és összegben, felmérése alapján biztosítani a tényleges 
többletkiadások fedezetét, a megtervezésre kerülő tartalék előirányzatok terhére.  
A szükséges fedezet biztosításra céltartalék sorokon kerüljön sor. 
 

5.) A pénzeszköz átadások követhetősége és a költségvetés kezelhetőbbé tétele 
érdekében keret jelleggel kerüljön meghatározásra előirányzat a:  
-    sportszervezetek támogatására,  
- a kulturális és ifjúsági szervezetek támogatására, 
- valamint az egyéb civil szervezetek támogatására. 
Az előirányzat felhasználásának feltételei, döntési rendszere kerüljön kidolgozásra. 
 

6.) Az önkormányzat és polgármesteri hivatal által ellátott feladatok tekintetében 
történjenek meg a költségvetést megalapozó részletes számítások, melynek 
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eredményével a költségvetési koncepció a decemberi közgyűlésre kerüljön 
beterjesztésre. 
 

Felelős:     
     -    az előkészítésért: a jegyző 
     -    a beterjesztését a polgármester 
 
     A határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

- a pénzügyi  bizottság elnöke, 
- a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke,  
-     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke, 
- szakbizottságok elnökei. 

 
     A határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 

-  az alpolgármesterek, 
-  a jegyző, 
-  a gazdasági igazgató, 
-  a pénzügyi  osztályvezető, 
-  a polgármesteri hivatal valamennyi további  igazgatója és osztályvezetője. 
 Határidő:     2013. december 19. 

 
7.) A Nemzeti köznevelésről szóló törvény 2013. évi változásaira tekintettel kerüljön 

felülvizsgálatra a tv. 2. mellékletében meghatározott létszám-követelmény és az 
Óvodában jelenleg foglalkoztatott létszám. Ugyanígy kerüljön vizsgálatra a csoportok 
számának csökkenésével járó változások kihatása is. Az eltérések kezelésére 
készüljön javaslat. 
 
 Felelős:     

- az előkészítésért: a jegyző 
- a beterjesztését a polgármester 

 
     A határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

- a pénzügyi  bizottság elnöke, 
- a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke, 
- oktatási és kulturális bizottság elnöke.  

 
     A határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 

-  a jegyző, 
-  a humán szolgáltatási igazgató, 
-  a jogi, szervezési és  intézményigazgatási  osztályvezető. 

 
              Határidő:     2013. december 19. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné,  
Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Kismoni László, Pintér Attila), tartózkodott 
4 fő (Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

504/2013. (XI.21.) határozata 
az Önkormányzat 2013. I-IX. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató 

elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. I-IX. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló 
tájékoztatót. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 3. pontjában a határidő 
módosításra került 2014. január 15-ére – mellette szavazott 14 fő (Cserni Béla, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

505/2013. (XI.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Erste Bank  Zrt. között 
fennálló IRS (kamatcsere) ügylet ez évben történő teljes lezárására vonatkozó 

döntés meghozataláról 
       

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az IRS (kamatcsere) ügylet lezárására vonatkozó egyeztetéseket a legkedvezőbb 
árfolyam elérése érdekében az Erste Bank Zrt-vel folytassa le, melynek során az 
Egyedi árfolyam megállapodás előkészítésébe Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala gazdasági igazgatóját vonja be. 

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

az IRS (kamatcsere) ügyletet lezáró dokumentumokat írja alá. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az IRS (kamatcsere) ügylet forrás 

igényét az előző évek pénzmaradvány terhére biztosítja. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2014. január 15. 
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