
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
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), nem szavazott 2 fő (Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) – megalkotta 
az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati rendeletet. 
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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), nem szavazott 2 fő (Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

48/2014. (III.27.) határozata 
a városi épített örökség megőrzése című pályázat benyújtásáról, az 

előkészítéshez szükséges összeg és önrész biztosításáról, a pályázat 
lebonyolításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a Norvég Alap 

által kiírt Kulturális és Természeti örökség megőrzése és megújítása – Városi 
épített örökség megőrzése címmel meghirdetett pályázaton részt kíván venni, 
valamint elhatározza a kapcsolódó pályázati projekt végrehajtását. 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 főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                 a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője  
Határidő: a pályázat elektronikus úton történő benyújtására: 2014. május 21. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban 

szereplő pályázat előkészítéséhez szükséges 20.000.000,- Ft-ot, és az önerő 5 
%-ának erejéig 15.000.000,- Ft-ot, azaz összesen 35.000.000,- Ft összegű 
önkormányzati saját forrást biztosít az önkormányzat 2014. évi költségvetési 
rendeletében a pályázati tevékenység, -felkészítés, önrész felhalmozási 
céltartalék sor terhére.  

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

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

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                 a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
               - 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 adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2014. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő projekt 

benyújtásához szükséges előkészítési tevékenységek – a pályázat lehetséges 
helyszínének kiválasztása, a pályázatíró kiválasztása, a közbeszerzési eljárás, 
valamint a projekt teljes körű lebonyolításával a DVN Zrt-t bízza meg. 

 
Felelős: Sági Péter  
                 a DVN Zrt. vezérigazgatója 
Határidő: 2014. május 21. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése visszavonja 27/2014. (II.20.) 

határozatát. 
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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), nem szavazott 2 fő (Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

49/2014. (III.27.) határozata 
Dunaújváros MJV Településfejlesztési Koncepcióját és 

Integrált Településfejlesztési Stratégiáját Megalapozó Vizsgálat elfogadására 
 
1. A KDOP-3.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú „Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Településfejlesztési Koncepciójának (TFK) és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának (ITS) felülvizsgálata, átdolgozása” tárgyú projekt keretében az EX 
ANTE Tanácsadó Iroda Kft. elkészíttette a Megalapozó Vizsgálatot és annak 
mellékleteit. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja a 

Megalapozó Vizsgálat dokumentumát és annak mellékleteit, azok eredményei és 
megállapításai alapján javasolja a Településfejlesztési Koncepció (TFK) és az 
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) továbbtervezését, kidolgozását. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte, elfogadja és további 

tervezésre alkalmasnak találja a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programnak megfelelően kidolgozott fejlesztési irányokat. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
             - a határozat közléséért: 
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2014. április 18. 
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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), nem szavazott 2 fő (Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

50/2014. (III.27.) határozata 
a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó éves 

megállapodás megkötéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. évi költségvetése alapján a 

Vízkárelhárítás feladatról 2014.évre bruttó 119.671.147 Ft-ot, 2015. évre bruttó 
39.890.383.-Ft-ot biztosít a magas parti védelmi üzemeltetésére. 

    A feladatot a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat látja el 2014. április 1-től 2015. 
március 31-ig. 

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

a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal a magas partvédelmi rendszer 
üzemeltetéséről szóló, a határozat mellékletét képező megállapodást aláírja.  

        
Felelős: - a megállapodás aláírásáért: 
                a polgármester 
            -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető   
Határidő: 2014. március 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás,  Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

51/2014. (III.27.) határozata 
fedezet biztosítására a városüzemeltetési feladatok ellátásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi döntést hozza: 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 3/2014. (II.21.) 

önkormányzati rendelete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 5.b melléklet "Kiegészítő 
működési támogatás" cím alatt szereplő "Tartalék" alcím terhére 18.798.525.-Ft-ot 
biztosít az 5. melléklet - környezet egészségügy 12.470.982.-Ft a városfejlesztés 
és rendezés 2.127.557.-Ft és a vízgazdálkodás és vízkárelhárítás 4.199.986.-Ft – 
sorainak megemelésére. 

 
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 2014. évi költségvetés 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, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás,  Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

52/2014. (III.27.) határozata 
a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási szerződés /2014.jan-márc./ 1. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. számú mellékletben 

megadottak szerint módosítja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság között a 2013. 
december 23-án létrejött a 2014. január-március hónapokra szóló szolgáltatási 
keretszerződést. 

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

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. 
január-március hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 1. módosítását aláírja. 

 
Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 
                  polgármester 
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
Határidő: 2014. március 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás,  Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
                                   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
                                               53/2014. (III.27.) határozata 

a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási szerződés /2014. április-december/ megkötéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási területén 

végzett  közfeladatok 2014. április-december hónapban történő ellátására bruttó 
452.622.969.-Ft összegben a DVG Zrt-vel a határozat mellékletét képező 
szolgáltatási keretszerződést  köt. A forrás a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlésének 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi              
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 5. mellékletében a 
városfejlesztés és -rendezés, a városüzemeltetés, a vízgazdálkodás és 
vízkárelhárítás és a  környezet-egészségügy soron biztosított. 

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

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 
2014. április-december hónapra szóló szolgáltatási keretszerződést aláírja. 

                  
Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 
                  a polgármester 
              -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
Határidő: 2014. március 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás,  Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

54/2014. (III.27.) határozata 
2014. április-december hónap hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

keretszerződés megkötésére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. számú mellékletét 

képező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási keretszerződést, bruttó 
38.599.046,-Ft összegben megköti a Dunanett Kft-vel. 

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

közszolgáltatási keretszerződésbe foglalt kötelezettségvállalás fedezetét 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete 5. 
melléklet Városüzemeltetés és rendezés költségvetési sor terhére biztosítja. 

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

a DUNANETT Kft-vel az 1. pontban jóváhagyott keretszerződést írja alá. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.) pontba 

foglalt kötelezettségvállalást a költségvetési rendelet következő módosítása során 
vegye figyelembe. 

  
Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 
                  a polgármester 
              -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
Határidő: 2014. március 31. 
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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), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás), nem szavazott 2 fő 
(Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem 
József) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

55/2014. (III.27.) határozata 
az önkormányzat tag HF. Formula Kft-ben fennálló üzletrészének értékesítésére 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 
1. megismerte az Energo-Haus Tourismus Gmbh vételi ajánlatát az önkormányzat 

tag HF. Formula Kft-ben fennálló 50% üzletrészének megvásárlására, és az 
ajánlatot elfogadja 635.000 vételárért, azzal, hogy az ajánlattevő vállalja a 
megvásárolni kívánt üzletrészre eső tőkepótlási kötelezettséget, továbbá 
nyilatkozik a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltak 
szerint az átláthatóságáról, a szerződés érvényességi feltételei között kerüljön 
meghatározásra a vételár megfizetésének igazolása, és ezeket az Üzletrész 
adásvételi szerződésbe belefoglalja. 

 
2. utasítja a HF. Formula Kft. tulajdonosi képviselőjét taggyűlés összehívásának 

kezdeményezésére és a taggyűlésen az 1. pontban foglaltaknak megfelelő 
szavazásra.  

 
3. felhatalmazza a polgármestert a HF. Formula Kft. által előkészített, az 1. pontban 

foglaltakat is magában foglaló Üzletrész adásvételi szerződés megkötésére az 
ügyrendi igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a határozat közlésére: a határozat vagyonkezelési osztály részére történő 

megküldését követő 8 napon 
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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), nem szavazott 2 fő (Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

56/2014. (III.27.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési 

tervéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2014-es évre vonatkozó – a határozat mellékletét képező – 
közbeszerzési tervét elfogadja, egyúttal elrendeli az önkormányzat honlapján történő 
közzétételét. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a közbeszerzési ügyintéző 
Határidő: - a közzétételre 2014. március 31. 
                     - a közzététel időtartama a 2015-ös 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 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás,  Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

57/2014. (III.27.) határozata 
az Alba Volán Zrt-t a 2013. évben a közszolgáltatási szerződés alapján megillető 

veszteségkiegyenlítés elszámolásának elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az Alba Volán Zrt. 

által a közszolgáltatási szerződés 12. számú módosításának 14.4. pontja alapján a 
2013. évről készített elszámolási kimutatást nettó 982.000,- Ft bevételekkel nem 
fedezett költséggel elfogadja, egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy 2014. 
március 31-ig 982.000,- Ft + ÁFA összeget, azaz mindösszesen 1.247.140,- Ft-ot 
megfizet az Alba Volán Zrt. részére a 2014. évi önkormányzati költségvetés 5.a. 
számú mellékletének 16. sora helyi közösségi közlekedés előirányzat terhére. 

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

közlésére. 
 
    Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
    Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra  

érkezésétől számított 8 nap 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt döntést 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 vagyonkezelési osztály vezetője 
        - a költségvetés módosításáért: 
          a jegyző 
        - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
          a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
          a pénzügyi bizottság elnöke 
          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
        - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
         az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
    Határidő: a 2014. évi költségvetés 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, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás,  Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

58/2014. (III.27.) határozata 
a DV N Zrt-vel megkötött városrehabilitációs megbízási szerződés 3. számú 

módosítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DV N Zrt. között 
2012. december 17-én létrejött városrehabilitációs megbízási szerződés 3. számú 
módosítását. 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza a határozat mellékletét képező tartalommal a 
városrehabilitációs megbízási szerződés 3. számú módosításának aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                      a polgármester 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   - a határozat közlésére: a határozatnak a vagyonkezelési osztályra       
    érkezésétől számított 8 nap 

- a szerződésmódosítás aláírására: 2014. április 15. 
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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), nem szavazott 2 fő (Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

59/2014. (III.27.) határozata 
a Hamburger Hungária Erőmű Kft. ingatlancserére vonatkozó kérelmének 

elbírálásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Hamburger 
Hungária Erőmű Kft-nek a dunaújvárosi 0173, 3664 és 068/4 helyrajzi számú 
ingatlanok telekalakítási vázrajz szerinti kialakítására, a telekalakítást követően az 
ingatlanok cseréjére vonatkozó ajánlatát elfogadja. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a telekalakítási megállapodás és csereszerződés 
aláírására a határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester  
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő     
                   megérkezésétől számított 8 nap 
                 - a csereszerződés aláírására: a határozat meghozatalától számított 30 nap 
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