
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. január 23-ai ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  

 
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 

1/2014. (I.23.) határozata  
üresen tartott szakemberlakás felhasználására szakemberhiányt pótló állás 

 betöltéséhez 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Dunaújváros, Batsányi 
u. 15/b. fsz. 12. sz. alatti egy szobás szakemberlakás felhasználásához a Fejér 
Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányságnál keletkezett 
álláshely betöltése érdekében. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

szakemberlakás bérbeadásához szükséges intézkedések megtételére. 
 
     Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:  
                      a polgármester 
                    - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a közigazgatási osztály vezetője 

Határidő: 2014. február 14. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 3. pontjában „költségvetés 
következő módosítása”, valamint a határidőnél a „2014. évi költségvetés következő 
módosításának időpontja” szerepeljen – 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 

2/2014. (I.23.) határozata 
a 2014. évben gyermekintézményekben tervezett felújításokhoz szükséges 
építőanyagok beszerzésére vonatkozó ”Várépítő” pályázat benyújtásáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a „Várépítő” 
pályázatot benyújtja, valamint elhatározza a kapcsolódó pályázati projekt 
végrehajtásához szükséges építőanyag elszállítását, beépítését vállalja. Egyben 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
        a polgármester 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője  

Határidő: a pályázat postai úton történő benyújtására:  2014. február 28. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban 

szereplő pályázati projekt végrehajtásához a beruházáshoz szükséges szállítási, 
beépítési munkák elvégzéséhez szükséges forrást biztosít az önkormányzat 
2014. évi költségvetési rendeletében a beruházás, felújítás sor terhére.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy e határozat 

2. pontjában foglalt kötelezettségvállalásokat a 2014. évi költségvetés következő 
módosítása során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

  a polgármester 
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
- a költségvetési rendelet elkészítéséért: 
   a jegyző 
- a költségvetési rendelet előkészítésében való közreműködésért: 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
  a pénzügyi bizottság elnöke 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2014. évi 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, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

3/2014. (I.23.) határozata 
a dunaújvárosi 111/3/A/41 hrsz-ú, természetben a Dunaújváros, Táncsics M. út 

3/A szám alatti helyiség értékesítésére vonatkozó új pályázati felhívás 
elfogadására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 61/2013.(II.28.) határozata 1. pontját 

módosítani kívánja az alábbiak szerint: 
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DMJV 
Önkormányzata tulajdonában álló, és a DVG Zrt. kezelésében lévő, nem lakás 
céljára szolgáló alábbi helyiségek értékesítésére kiírt pályázatokat érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja és a pályázat nyerteseinek az alábbi személyeket jelöli 
meg: 

 
Ingatlan címe Ingatlan 

hrsz-a 
alap-

terület 
Nyertes pályázó Vételár 

(vételi 
ajánlat) 

Vasmű út 19. 173/7/B/24 14 m2 Rabi István (2400 Dunaújváros, Vasmű 
út 19. IV/4.) és Halmosi Károly János 
(2400 Dunaújváros, Vasmű út 19. 
IV/1.) 

240.000,-Ft 

Táncsics M. u. 22. fszt. 31/12/E/15 3 m2 Gerzsenyi Béláné (2400 Dunaújváros, 
Táncsics M. u. 22. 1/1.) 

50.000,-Ft 

Kossuth L. u. 6. 143/2/C/19 49 m2 Noé Imréné (2400 Dunaújváros, 
Táncsics M. u. 6/b, X/4.) 

741.000,-Ft 

Munkácsy M. u. 1. 21/2/A/12 9 m2 Szántó Tamásné (2400 Dunaújváros, 
Munkácsy M. u. 1. 4/2.) 

54.660,-Ft 

Gorkij u. 3. 126/3/E/18 80 m2 Cserni Béla (2400 Dunaújváros,   
Kossuth L. út 16. 2.3.) 

580.000,-Ft 

Nagy I. u. 4. 212/6/A/23 50 m2 Tornai Lajos (2400 Dunaújváros, Dobó 
I. u. 5. I. em. 2.) 

382.150,-Ft 

         
A dunaújvárosi 111/3/A/41 hrsz-ú, természetben a Dunaújváros, Táncsics M. út 3/A 
szám alatti helyiség értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  elfogadja a  dunaújvárosi 111/3/A/41 

hrsz-ú, természetben a Dunaújváros, Táncsics M. út 3/A szám alatti, 160 m2 
nagyságú helyiség értékesítésére kiírt, a jelen határozat mellékletét képező 
pályázati felhívást azzal, hogy az ingatlan induló kikiáltási ára 1.136.000,-Ft, 
egyúttal utasítja a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját a pályázati felhívás Dunaújváros 
című hetilapban történő megjelentetésére.   

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
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                    a polgármester 
          a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a pályázat megjelentetésére: 2014. február 10. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „C” határozati javaslat 2. pontjában „költségvetés 
következő módosítása”, valamint a határidőnél a „2014. évi költségvetés következő 
módosításának időpontja” szerepeljen – 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 2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

4/2014. (I.23.) határozata  
 a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetéséhez szükséges munkák 
költségeinek megfizetésével kapcsolatos állásfoglalás kialakításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon álláspontját, hogy a 

HUNÉP-UNISZOL Zrt. által a hatósági és jogszabályi megfeleléshez szükséges 
mérési jegyzőkönyvek elkészíttetése szükséges volt a jogszabályszerű 
üzemeltetés érdekében, ezért a dokumentumok elkészíttetése díjának 3.228.000,- 
Ft + ÁFA költségét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2014. évi 
költségvetés terhére 2014. február 28-ig megfizeti a HUNÉP-UNISZOL Zrt. 
részére, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől     
                   számított 8 nap 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

megjelölt összeget a 2014. évi költségvetés következő módosításakor vegye 
figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 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 gazdasági igazgatóság adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2014. évi költségvetés 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, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 
3 fő (Kismoni László, Selyem József, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

5/2014. (I.23.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 444/2013. (X.17.) határozatának 

módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 444/2013. (X.17.) határozatának 

mellékletét az ADU Vállalkozói Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium 
Dunaújvárosi Tagintézmény vonatkozásában jelen  határozat melléklete szerint 
módosítja. 

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő:  2014. január 31. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

pontban hozott döntésről tájékoztassa a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Dunaújvárosi Tankerülete vezetőjét, valamint az érintett alapítványi iskola 
vezetőjét. 

 
       Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő: 2014. január 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 1. pontja az „elfogadja” szóval 
egészüljön ki, a bruttó összeg pedig helyesen 61.142.758,- Ft legyen, a 3. pontjában 
„költségvetés következő módosítása”, valamint a határidőnél a „2014. évi 
költségvetés következő módosításának időpontja”, szerepeljen – 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  

6/2014. (I.23.) határozata 
 a Fabó Éva Sportuszoda 2014. évi felújítási tervével kapcsolatosan: 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Fabó Éva 

Sportuszodában a szükséges állagmegóvó beruházásokat és felújításokat a 
határozat melléklete szerint azzal, hogy a felújítások összege nem haladhatja meg 
a bruttó 61.142.758,- Ft keretösszeget, melyet Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja azzal, hogy a felújítás 
elvégzésére a DVG Zrt. jogosult, amennyiben nyilatkozik arról, hogy megfelel a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9 § (1) bekezdés, k) pontjában 
rögzített feltételeknek. 

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

határozatban megfogalmazottak szerint a DVG Zrt. által előkészített vállalkozási 
keretszerződést a tételes költségvetést tartalmazóan, az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság véleményének kikérését követően írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                     a polgármester   
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                   - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                     a vagyonkezelési osztály vezetője 
                     a jogi, szervezési és ügyviteli osztály vezetője 

Határidő: a vállalkozási szerződés megkötésére: a szerződés megkötésére a 
határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 

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

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

 
     Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                      a polgármester 
                    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                      a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
                    - a költségvetés módosításáért: 
                      a jegyző 
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                    - 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 2014. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” határozati javaslatban a konstrukcióhoz 
rendelet áremelést a határozat „A” melléklete szerint fogadja el – 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 

7/2014. (I.23.) határozata  
a Fabó Éva Sportuszoda 2014. évi belépőjegy áraival kapcsolatosan 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Dunaújvárosi Fabó Éva 
Sportuszoda belépőjegy konstrukcióit, és az ahhoz rendelt áremelést a határozat „A” 
melléklete szerint azzal, hogy a díjmódosítás 2014. február 01-jén lép hatályba. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő  
                   nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 3. pontjában „költségvetés 
következő módosítása”, valamint a határidőnél a „2014. évi költségvetés következő 
módosításának időpontja” szerepeljen – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

8/2014. (I.23.) határozata 
a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség „Muki” vonat felújításának 

támogatására irányuló kérelmének elbírálásáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség kérelmére, a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvány részére 985 520,- Ft, azaz kilencszáznyolcvanötezer-ötszázhúsz 
forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti a „Muki” vonat felújítására, a 
határozat 1. mellékletét képező támogatási szerződés feltételei alapján.  

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére, a támogatási szerződés aláírására. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 1.) pontban 
meghatározott kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés következő 
módosításakor vegye figyelembe. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért, szerződés aláírásáért: 
                  a polgármester 
               - a költségvetés előkészítéséért: 
                  a jegyző 
               - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                  az adó, költségvetési pénzügyi osztályvezető 
               - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  közgyűlési és informatikai osztályvezető 
Határidő: a 2014. évi 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, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

9/2014. (I.23.) határozata  
a Petőfi S. u. 1/A. Társasház elbirtoklási kérelmének elbírálásáról  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi Petőfi S. u. 1/A. 

Társasháznak arra irányuló kérelmét, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata járuljon hozzá ahhoz, hogy a társasház az önkormányzat 
tulajdonát képező 1449/4 hrsz-ú ingatlanból 127 m2 területű ingatlanrész 
tulajdonjogát elbirtoklással megszerezte, és erre figyelemmel ezen ingatlanrész a 
társasház tulajdonát képező 1458 hrsz-ú ingatlanhoz kerüljön csatolásra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 121. § (5) bekezdésére, valamint 124. 
§ (1) bekezdésének b) pontjára tekintettel elutasítja. Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlése nem zárkózik el attól, hogy a társasház részére a kért 
ingatlanrészt forgalmi értéken eladja, amennyiben az értékbecslés, a telekalakítás, 
a tulajdonjog bejegyzés díját és költségeinek viselését a társasház vállalja. 

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

közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől     
                   számított 8 nap 

 



 12 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 3. pontjában „költségvetés 
következő módosítása”, valamint a határidőnél a „2014. évi költségvetés következő 
módosításának időpontja” szerepeljen – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), ellene szavazott 4 fő (Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás), nem szavazott 2 fő (Cserni Béla, 
Kismoni László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

10/2014. (I.23.) határozata 
a Kisebbségekért Pro  -  Minoritate Alapítvány XVIII. Csángó Bál támogatására 

irányuló kérelmének elbírálásáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kisebbségekért Pro  -  Minoritate 
Alapítványt 400.000,- Ft. vissza nem térítendő támogatásban részesíti a XVIII. 
Csángó Bál támogatására, a határozat 1. mellékletét képező támogatási 
szerződés feltételei alapján.  

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére, a támogatási szerződés aláírására. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 1.) pontban 
meghatározott kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés következő 
módosításakor vegye figyelembe. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért, szerződés aláírásáért: 
                a polgármester 
              - a költségvetés előkészítéséért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                az adó, költségvetési pénzügyi osztályvezető 
              - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                a közgyűlési és informatikai osztályvezető 
Határidő: a 2014. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, 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 (Cserni Béla, Kismoni László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

11/2014. (I.23.) határozata  
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról 

szóló 525/2013. (XII. 19.) határozat módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
Szervezet alapító okiratának módosításáról szóló 525/2013. (XII. 19.) 
határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

 
„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
Szervezet  elnevezésű költségvetési szervének 177/2013. (IV. 25.) határozatával 
elfogadott alapító okirata módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el: 
 

“ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) a  
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 177/2013. (IV. 25.) határozatával 
elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
 
1.) Az Alapító okirat 1.1. pontja helyébe a következő lép: 
„1. 1. székhelye:  Dunaújváros, Dózsa Gy. út 35/A.” 
2.) Az Alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő lép: 
„1.2. telephelyei: Dunaújváros, Március 15. tér 5-6. 
Dunaújváros, Köztársaság u. 14. 
Dunaújváros, Bercsényi M. u. 10. 
Dunaújváros, Fáy A. u. 14. 
Dunaújváros, Úttörő u. 1-3. 
Dunaújváros, Római körút 2. 
Dunaújváros, Római körút 51. 
Dunaújváros, Petőfi liget 1-2. 
Dunaújváros, Bartók B. út 6/a. 
Dunaújváros, Dózsa György út 15/a. 
Dunaújváros, Erdő sor 37/A. 
Dunaújváros, Bocskai István utca 1/a. 
Dunaújváros, Római krt. 47-49.” 
 
3.) Az Alapító okirat 7.) pontját hatályon kívül helyezi. 
 
4.) Az Alapító okirat 8.) pontját hatályon kívül helyezi. 
 
5.) Az Alapító okirat 9. 2. pontja helyébe a következő lép: 
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„9. 2. Az intézmény államháztartási szakágazatai besorolása és megnevezése: 
 841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő 
szolgálatai.” 
 
6.) Az Alapító okirat 10.) pontja helyébe a következő lép: 
„10.) Az intézmény tevékenységi körébe tartozó szakmai alaptevékenysége és 
kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
a) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 
b) Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 
 
013360 

c) Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  041231 
d) Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 041232 
e) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 
f) Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 081071 
g) Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 086020 
h) Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 
 
091220 

i) Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok  091250 
j) Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok  
 
092120 

k) Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai 
elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok  

 
092260 

l) Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok  

 
092270 

m) Iskolai intézményi étkeztetés  096020 
n) Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 096030” 
 
7.) Az Alapító okiratot az alábbi 10. 1. ponttal egészíti ki: 
„10. 1. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási 
tevékenységet nem folytat.” 
 
8.) Az Alapító okirat 11. 1. pontja helyébe a következő lép: 
„11. 1. Ingatlan:  
Az intézmény székhelye a 102/1. hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati 
tulajdonban lévő, természetben Dunaújváros, Dózsa Gy. út 35/A. szám alatti 
ingatlanvagyon. 
  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és 
az Állami Intézményfenntartó Központtal közösen használt alábbi ingatlanok: 
a.) A 730/58 hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Március 15. tér 5-
6. sz.  alatti ingatlan.  
b.) A 42/24. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Köztársaság u. 14. 
sz.  alatti ingatlan.  
c.) Az 1/2 hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. sz. 
alatti  ingatlan.  
d.) A 451/28. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Fáy A. u. 14. sz. 
alatti  ingatlan.  
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e.) A 209. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Úttörő u. 1-3. sz. 
alatti  ingatlan.  
f.) A 451/46. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Római körút 2. sz. 
alatti  ingatlan.  
g.) A 451/50. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Római krt. 51. sz. 
alatti  ingatlan.  
h.) A 162. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Petőfi liget 1-2. sz. 
alatti  ingatlan.  
i.) A 135. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/a. 
sz. alatti  ingatlan.  
j.) A 128. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 
15/a. sz.  alatti ingatlan. 
k.) A 671. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Erdő sor 37/A. sz. 
alatti  ingatlan. 
l.) A 490/2. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Bocskai István utca 
1/a.  sz. alatti ingatlan. 
m.) A 451/19. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Római krt. 47-49. 
sz.  alatti ingatlan.” 
 
9.) Az Alapító okirat 14.) pontja helyébe a következő lép: 
„14.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint.”  
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot írja alá, valamint küldje meg a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 
Igazgatóságának a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából.  
 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:      2014. január 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 

12/2014. (I.23.) határozata 
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 524/2013. (XII.19.) határozata 

1. pontjának  javításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 524/2013.(XII.19.) határozatának 
1. pontját az  alábbiak szerint módosítja: 
„ 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1 sz. mellékletét képező 
megállapodásban foglaltak szerint kiegészíti a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, mint Megrendlelő1, a  Dunaújvárosi Óvoda, mint 
Megrendelő2, az  Egyesített Szociális Intézmények és  Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai, mint Megrendelő 3 és a ZALAGAST Kft. között a 2013. 
március 12-én megkötött és 2013. április 1-jén hatályba lépett szolgáltatási 
szerződést azzal, hogy a közüzemi díjakra vonatkozó tényleges adatokat minden év 
március 31-ig felülvizsgálja.” 

 
2. Az 524/2013. (XII. 19.) határozat többi pontjában foglaltakat változatlan tartalommal 

fenntartja. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a jelen 

határozat közlésére. 
 
Felelős:     - a határozat közléséért: 
                     a polgármester                  
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2014. január 31. 
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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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 4 fő 
(Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

14/2014. (I.23.) határozata 
Dunaújváros Labdarúgó Stadion fejlesztésére irányuló döntések 

meghozatalára 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Magyarország 

Kormánya a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó 
további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII.29.) Korm. határozat 1. melléklete 
alapján a Dunaújváros Labdarúgó Sportcsarnok fejlesztésében részt kíván venni. 

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

az 1. pontban megnevezett fejlesztésben való részvételhez szükséges 
dokumentációt állítsa elő a felhívásban foglaltak szerint, az ott jelzett módon és 
tartalommal, írja alá és küldje meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Sportért 
és Ifjúságért Felelős Államtitkárság, Sportigazgatási Főosztály, és a Kiemelt 
sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos részére.  

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

az 1. pontban foglalt fejlesztések megvalósítása során a szükséges döntéseket -
értve alatta a sikeres elbírálást követően az önkormányzat részére megküldött 
támogatási szerződést és a közbeszerzési eljárásokat lezáró döntéseket is – az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérést követően hozza meg 
és írja alá.  

 
4.  A polgármester utólagos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a közgyűlés felé. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:    a pályázat kiírásában szereplő határidő.  
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy az 1. pontban foglalt 

feladatokra irányuló közbeszerzési eljárásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a 2014. évi közbeszerzési tervében szerepeltesse. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
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Határidő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési 
tervének elfogadásáig. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 2. pontjában „költségvetés 
következő módosítása”, valamint a határidőnél a „2014. évi költségvetés következő 
módosításának időpontja” szerepeljen – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Pintér 
Attila), tartózkodott 4 fő (Kismoni László, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

15/2014. (I.23.) határozata 
a 2014. évi költségvetési koncepció 5. mellékletéből (működési kiadások) a 7.b  

mellékletébe (felújítási kiadások) történő átcsoportosításra 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi döntést hozza: 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának 
részletes számítások alapján összeállított tervadatainak meghatározásáról (IV. 
ütem) szóló 555/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata 5. mellékletében 
szereplő IVS pályázat sorából 1.500.000.- Ft összeget átcsoportosít a 7.b 
mellékletben szereplő DMJV Polgármesteri Hivatal „A” épülete mögötti parkoló 
felújítása sorába.  

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

pontban foglaltakat a 2014. évi költségvetési rendelet következő módosítása során 
vegye figyelembe.  

        
Felelős: -  a költségvetés előkészítéséért:  
                  a jegyző 
               -  a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
               -  a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője     
         az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2014. évi költségvetés 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, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László), ellene szavazott 5 fő (Kismoni László, 
Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán),  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

16/2014. (I.23.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságkonszolidációjához 
kapcsolódó nyilatkozatok megtételére, valamint a megállapodások aláírására 

való felhatalmazásról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi 
költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 
2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar 
Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  kijelenti, hogy az önkormányzat 

rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami 2013. december 
5-én kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, 
vagy teljesítésének biztosításául szolgált. Kötelezettséget vállal arra, hogy a betét, 
vagy egyéb számlakövetelés összegét - legfeljebb az ahhoz kapcsolódó 
adósságelem átvállalással érintett összegéig - az átvállalás napján az állam által 
megjelölt számlára átutalja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy amennyiben az 

önkormányzat egy átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó 
támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté 
válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra 
került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a 
kincstár által megjelölt fizetési számlára. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván 
kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással 
érintett adósságállománya átvállalásáról. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az adósságátvállalással 

összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy: 
 

a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat 
és intézkedéseket; 

 
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi 

költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 
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c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti 
megállapodásokat megkösse.  

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 

adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a megállapodás aláírását követő 
ülésen tájékoztassa a testületet. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: Megállapodás aláírását követő ülés. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 3. pontjában „költségvetés 
következő módosítása”, valamint a határidőnél a „2014. évi költségvetés következő 
módosításának időpontja” szerepeljen – 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 3 fő (Kismoni 
László, Pintér Attila, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, Selyem József) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

17/2014. (I.23.) határozata 
a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 

működési költségeinek elfogadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat 
mellékletét képező a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 
együttműködési megállapodását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 1. pontban megnevezett fórum működési 

költségeihez 4.000.000 Ft pénzeszközt biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének terhére. 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés következő módosítása során 
vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
    a polgármester 
  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
  - a költségvetés előkészítéséért: 
    a jegyző 
  - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
    a pénzügyi bizottság elnöke 
    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a 2014. évi 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 

18/2014. (I.23.) határozata  
az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve 4. számú módosításáról 

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

vonatkozó közbeszerzési tervének 4. 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 4. számú módosításának, valamint az 
egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervnek az önkormányzat honlapján 
történő közzétételét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
              a közbeszerzési ügyintéző 
Határidő: - a közzétételre 2014. január 28. 
 - a közzététel időtartama a 2014. évre vonatkozó közbeszerzési terv  
                       honlapon történő közzétételének időpontjáig tart. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

19/2014. (I.23.) határozata  
az önkormányzat 100%-os és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 
2013. évi éves beszámolójának és 2014. évi üzleti tervének határidőre történő 

bekérésével kapcsolatosan 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 100%-os 

tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit és a Dunaújvárosi 
Partvédelmi Vállalat igazgatóját utasítja, hogy 2014. március 31-ig a 2013. évi 
éves beszámolójukat és 2014. évi üzleti tervüket a társaságok nyújtsák be 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterének a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény szerinti formában, a szükséges mellékletekkel ellátva. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a Partvédelmi Vállalat igazgatója, 
                a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
                a DVN  Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatója  
                a Dunaújvárosi Kistérségi, Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője  
                a DSZSZ Kft. ügyvezetője 
                az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője 
                a Vasmű út 41. Irodaház Kft. tulajdonosi képviselője,  
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő  
                   nyolc napon belül 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati legalább 

(közvetlen, közvetett) 50%-os tulajdonában   álló gazdasági társaságok tulajdonosi 
képviselőit arra utasítja, hogy a taggyűlésen Dunaújváros MJV Önkormányzata 
képviseletében azt az álláspontot képviseljék, miszerint a gazdasági társaság a 
2013. évi éves beszámolóját és 2014. évi üzleti tervét 2014. március 31-ig a 
társaság nyújtsa be Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterének a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti formában, a szükséges 
mellékletekkel ellátva. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért:  
  a polgármester, 
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:   
  az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője,  
 ENERGO – Viterm Kft. 
 ENERGO – Hőterm Kft. 

 



 25 

 DVCSH Kft. 
 DUNANETT Kft. 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 

nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 3 fő (Nagy Zoltánné, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt), ellene szavazott 1 fő (Pintér Attila), tartózkodott 11 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni 
László, Lőrinczi Konrád, Selyem József, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – nem 
fogadta el, ezért a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

20/2014. (I.23.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi munkájáról 

szóló beszámolóról   
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi munkájáról szóló beszámolója elfogadására” 
című előterjesztést nem fogadta el. 
 
Felelős:   az aljegyző 
Határidő: azonnal 
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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 

21/2014. (I.23.) határozata 
 Kisapostag község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési 

Szabályzatának részleges módosításának előzetes véleményezéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kisapostag község 

Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata részleges módosításának 
egyeztetési folyamatában részt kíván venni.  

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

alatti határozat közlésére Kisapostag Község polgármesterével.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Határidő: 2014. február 10. 
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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 

22/2014. (I.23.) határozata 
a háziorvosi ügyeleti szolgálat kiadási előirányzatának megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a háziorvosi 

központi ügyeleti szolgálat kiadásaihoz 2014. március 1. napjától 2015. február 28. 
napjáig terjedő időszakra összesen 24.000.000,- Ft fedezetet biztosít a 
költségvetésben. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2014. évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye figyelembe. 

 
      Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
     a polgármester 
     - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgató 
    - a határozat végrehajtásáért:  
    a jegyző 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
    a pénzügyi bizottság elnöke 
    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
    az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 a jogi és szervezési igazgató  
                     - a költségvetés rendelet-tervezet előkészítésében való 
                       közreműködésért: 
    az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
    Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítésének időpontja 
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