
 

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

 
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 3 fő (Pintér Tamás, Selyem József, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – megalkotta a 14/2014. (IX.24.) önkormányzati 
rendeletet.  
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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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

307/2014. (IX.23.) határozata 
a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről szóló beszámolója, valamint a Dunaújvárosi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évben végrehajtott feladatairól szóló 

tájékoztató elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2013. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját, 
valamint a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évben 
végrehajtott feladatairól szóló tájékoztatóját elfogadja és utasítja a polgármestert, 
hogy a döntésről értesítse a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
vezetőjét. 
 
Felelős:     - a határozat közléséért: 
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
Határidő:   - a határozat közlésére: 2014. szeptember 26. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Gál Roland módosító javaslatát, mely szerint a 
határozati javaslat 1. pontjában 1.800.000,- Ft összeg szerepeljen – 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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Kismoni 
László),  távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

308/2014. (IX.23.) határozata 
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére a folyamatos, 24 órás bűnügyi 

technikai készenlét biztosításának fedezetére nyújtott támogatásról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a folyamatos, 24 órás bűnügyi 

technikai készenlét biztosítására (többletszolgálat elrendelésére) 2014. 
október 01. - 2015. március 31-ig terjedő időszakra havi 300 000 Ft, azaz 
háromszázezer forint, összesen 1.800.000,- Ft, azaz Egymillió-nyolcszázezer 
összegű céltámogatást biztosít. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér Megyei Rendőr-

főkapitányság támogatására az 1. pontban megjelölt összeget Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete 5. 
melléklet 7. Közbiztonsági feladatok személyi juttatások kiemelt előirányzat 
terhére biztosít.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő Megállapodást aláírására, 
valamint a kötelezettségvállalás teljesítésérére. 

 
    Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a jogi, szervezési igazgatóság igazgatója 
    Határidő:  2014. október 31. 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosításában vezesse át. 

 
      Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
    a polgármester 
    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
      a költségvetés módosításáért: 
   a jegyző 
 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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   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 költségvetési rendelet soron következő módosítása 
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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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

309/2014. (IX.23.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról 
 

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 DV 
N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
elkészíttette Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési 
Stratégiáját. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. 
 
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. október 20. 
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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 Tamás, Selyem József, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 1 fő (Kismoni László), 
távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

310/2014. (IX.23.) határozata  
a DMJV „A Római városrész szociális célú városrehabilitációja” projekt 

kapcsán felmerülő további felújítási feladatok elfogadásáról 
 

1 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a „A 
Római városrész szociális célú városrehabilitációja” című projekt keretében 
nem szereplő, a közgyűlési határozat mellékletében felsorolt felújítási feladatok 
elkészüljenek. 

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

pontban foglaltakkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
        a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2015. május 31. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. és 2. 

pontban foglalt feladatokra legfeljebb bruttó 36 millió forintot biztosít, mely 
kötelezettségvállalás fedezetére a 2014. évi költségvetés „7A” mellékletében 
„Városfejlesztés” alcím alatt szereplő” Római városrész pótmunkái” elnevezésű 
új sor előirányzaton fedezetet biztosít. A megjelölt fedezetnövekedés forrását a 
„5B” mellékletben szereplő „ pályázati tevékenység önrész” előirányzatból 
történő átcsoportosítással rendezi.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője   
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: 2015. május 31. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. 

pontban meghatározott kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetésről szóló 
önkormányzati rendelet soron következő módosításában vezesse át. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
               - a költségvetés módosításáért: 
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                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                 az adó, költségvetési pénzügyi osztályvezető 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
                 a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
Határidő: a 2014. évi költségvetés módosításának soron következő 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), tartózkodott 4 fő 
(Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
311/2014. (IX.23.) határozata 

Dunaújváros víziközműveinek üzemeltetéséhez szükséges, a Mezőföldvíz 
Kft.-vel kötendő szerződéstervezetek elfogadására  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 296/2014. 

(VIII.07.) határozatában foglaltak szerint megismert ajánlat alapján a 
víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglaltak szerinti 
ellátási kötelezettségének teljesítése érdekében a Mezőföldi Regionális 
Víziközmű Kft.-hez való csatlakozásról dönt azzal a feltétellel, amennyiben a 
jelenlegi üzemeltető, a DVCSH Kft. a hatályos Szolgáltatási-Vállalkozási 
szerződésben a városi ivóvíz- és szennyvízelvezetés szolgáltatás ellátására 
vonatkozó kötelezettségét esetlegesen amiatt nem tudja teljesíteni, hogy 
2015. január 01-től nem rendelkezik érvényes működési engedéllyel. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 

társaságban üzletrészt vásárol a jelen határozat 1. mellékletét képező 
Üzletrész adásvételi szerződés szerint 9.000.000 forint vételárért, mellyel a 
megszerzett tulajdoni aránya 4,42 %, szavazati aránya 4,42 % lesz a 
Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-ben. További 60 millió forintot különít el a 
25% + 1 szavazat megszerzéséhez a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-ben 
a költségvetés Dunaújváros Vízilabda Egyesülete kölcsön előirányzat terhére. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a 

jelen határozat 2. mellékletét képező bérleti-üzemeltetési szerződést, egyben 
felhatalmazza ennek és a 2. pontban hivatkozott Üzletrész adásvételi 
szerződésnek aláírására a polgármestert. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő         
                   megérkezésétől számított 8 napon belül 

 - a szerződések megkötésére a határozatnak az előkészítő osztályra  
                    történő  megérkezésétől számított 15 napon belül 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megismerte 

a jelen határozat 3. mellékletét képező, a szolgáltatás folyamatosságának 
biztosítására a Mezőföldvíz Kft. és a DVCSH Kft. között kötendő, a víziközmű 
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény  21. §-a előírásai szerint 
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megállapodás tervezetét. A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvényben foglaltak szerinti ellátási kötelezettségeinek teljesítése érdekében 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése előírja a 
DVCSH Kft.- nek a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. részére a határozat 1. 
pontjában foglaltak teljesülése esetén a szolgáltatás ellátásához szükséges 
adatok átadását, illetve feladatok elvégzését, melyek különösen az alábbiak: 

 
• ügyféladatok informatikai feldolgozásra alkalmas formában történő 

átadása, 
• fogyasztói vízmérőórák állásának közös leolvasása,  
• közüzemi fogyasztásmérők (áram, gáz, stb.) szolgáltatás átvételkori 

állása, 
• a munkavállalók munka- és bérügyi okiratainak átadása, 
• a víziközmű működtető vagyon-eszközök listája, 
• a víziközmű rendszer dokumentumainak átadása. 

 Utasítja a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját a megállapodástervezet és a 
szolgáltatás ellátásához szükséges adatok átadása DVCSH Kft. taggyűlése 
elé terjesztésére, és a taggyűlésen annak elfogadásáról történő szavazásra.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
                 a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő           

megérkezésétől számított 8 napon belül 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a DSZSZ Kft. 

és az önkormányzat között 2012. június 7-én a szennyvíztisztítási szolgáltatás 
ellátására vonatkozó  bérleti-üzemeltetési szerződést a határozat 1. pontjában 
meghatározott feltétel bekövetkezése esetén közös megegyezéssel 
megszünteti 2014. december 31-i hatállyal, mely megszüntető szerződés 
megkötésére felhatalmazza a polgármestert és utasítja a DSZSZ Kft. 
ügyvezetőjét. 

                  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
                 a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő  
                   megérkezésétől számított 8 napon belül 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a víziközmű 

vagyonértékelés elvégzésére a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény12. § (1) bekezdés alapján 7.999.999-Ft+ÁFA összeget különít 
el Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól  szóló 3/2014. (II. 21.) rendelete  Dunaújváros 
Vízilabda Egyesülete kölcsön előirányzat terhére és felhatalmazza a 
polgármestert a határozat 4. mellékletében csatolt víziközmű Tárgyi eszköz 
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lista megküldésével a Viköv  Kft.-től (5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6/g 
Pf.: 73), és a VTK Innosystem Kft.-től (1134 Budapest, Pattantyús utca 7.) 
ajánlatok bekérésére, továbbá a legkedvezőbb ajánlattevővel a szerződés 
megkötésére a fenti keretösszegen belül. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő        
                   megérkezésétől számított 8 napon belül 

- a szerződések megkötésére az ajánlatok értékelését követő 15 
napon belül 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése DVG Zrt.-vel 

a vagyonbérleti díjból megvalósuló víziközmű felújítások műszaki 
ellenőrzésére vonatkozó hatálytalan Vállalkozási szerződés közös 
megegyezéssel történő felbontását kezdeményezi a szerződés megkötésére 
visszaható hatállyal. Felhatalmazza a polgármestert, és utasítja a DVG Zrt. 
elnök-vezérigazgatóját a DVG Zrt. által előkészített felbontó szerződés 
megkötésére.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
                 a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő   
                   megérkezésétől számított 8 napon belül 
                   
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2., és 6. 

pontokban foglalt kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés 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: 
      a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a 2014. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja 
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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 Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László), 
tartózkodott 2 fő (Selyem József, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Kismoni 
László), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
312/2014. (IX.23.) határozata 

a víziközmű rendszerre vonatkozó  felújítási és pótlási terv elfogadására 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadta a 
Dunaújvárosi Víz- Csatorna- Hőszolgáltató Kft. által a víziközmű rendszerre 
vonatkozó a Gördülő Fejlesztési Terv részeként a Magyar Energetikai és Közmű 
– szabályozási Hivatalhoz benyújtásra kerülő felújítási és pótlási tervét, melynek 
forrása a víziközmű vagyonbérleti díjából befolyt összeg (amortizációs költség).  

 



 12  

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

313/2014. (IX.23.) határozata 
a Jószolgálati Otthon Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jószolgálati Otthon 
Közalapítvány elhunyt Szűcs Sándor kuratóriumi tagja helyére Lőrinczi Konrád 
kuratóriumi tagot delegálja. 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jószolgálati Otthon 
Közalapítvány alapító okirata alábbi módosító okiratát fogadja el:  

„ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 
A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (2400 
Dunaújváros, Városháza tér 1-2.) a továbbiakban: Alapító, a Jószolgálati Otthon 
Közalapítvány 227/2002. (VII. 11.) számú határozatával elfogadott és a 
228/2006. (VI. 29.) KH számú, a 344/2011. (VI. 23.) KH számú, valamint a 
178/2014. (V. 29.) határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) Az Alapító Okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul: 
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (2400 
Dunaújváros, Városháza tér 1-2.) a továbbiakban: Alapító - a 227/2002. (VII. 
11.) számú határozatában foglaltak végrehajtására, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. §-a alapján, valamint a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény  rendelkezéseinek 
megfelelően, határozatlan időre létrehozta a Jószolgálati Otthon 
Közalapítványt.” 
 
2.) Az Alapító Okirat 4.1. pontja helyébe a következő lép: 
„4.1. A közalapítvány tevékenysége: 

• Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása 
 
 Közfeladat megnevezése: A családok védelme és a családok jólétének 

erősítése, a  munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének 
elősegítése, gyermekvállalás  támogatása, gyermekvállalási szándék 
megvalósulásának segítése 

 Jogszabályhely: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III.  törvény 57. §, a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. 
törvény 

 
 Közfeladat megnevezése: Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
 szolgáltatások/ellátások 

 



 13  

 Jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX.  törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja. 

 
 Közfeladat megnevezése: Szociális ellátások biztosítása 
 Jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX.  törvény 23. § (4) bekezdés 4. pontja 
 
 Közfeladat megnevezése: Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
 szolgáltatások/ellátások 
 

Jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX.  törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontja 

 
 A tevékenységet az állami és települési önkormányzat 
közfeladatához  kapcsolódóan végzi. 
 

• Rehabilitációs foglalkoztatás 
 
 Közfeladat megnevezése: A fogyatékos személyek rehabilitációjának 

megvalósulása érdekében nyújtott szolgáltatások: rehabilitációs 
programok, segédeszköz-ellátás fejlesztés, a szolgáltatást nyújtó 
szervezetekkel és az általuk  nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal 
kapcsolatos adatok, információk gyűjtése a  fogyatékos személyek, 
családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében. 

 Jogszabályhely: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 21. § a)-g) pontja 

 
 A tevékenységet rehabilitációs intézmények feladataihoz, illetve 
fogyatékos  személyek esélyegyenlőségének biztosítására létrehozott a 
társadalmi  esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter szakmai 
felügyelete alatt  álló szervezet állami közfeladatához kapcsolódóan végzi. 
 

• Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
 
 Közfeladat megnevezése: Fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés- oktatás, 

 pedagógiai  szakszolgálati sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
iskolai, kollégiumi  ellátása, akik a többi gyerekkel, tanulóval nem 
foglalkoztathatók, együtt, a  gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi 
intézményekben rehabilitációs i ntézményekben tartós gyógykezelés 
alatt álló gyermekek tankötelezettségének  teljesítéséhez szükséges 
oktatás, pedagógiai- szakmai szolgáltatás 

 Jogszabályhely: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. 
§ (1)  bekezdés a)-u) pontja 
 A tevékenységet az állami közfeladathoz kapcsolódóan végzi. 
 

• Kulturális tevékenység 
 
 Közfeladat megnevezése: Közösségi kulturális hagyományok, értékek 

ápolásának - művelődésre szerveződő tevékenységének - a lakosság 
életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának 
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támogatása: művészeti intézmények/lakossági művészeti 
kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészeti alkotó 
munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, 
megőrzésének  segítése 

 Jogszabályhely: a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló1991. évi XX. törvény 121. § a)-b) pontja 

 
 Közfeladat megnevezése Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári 

ellátás biztosítása, filmház, előadó- művészeti szervezet támogatása, a 
kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása 

 Jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja 

 
Közfeladat megnevezése: Az előadó- művészeti tevékenység feltételeinek 

 megteremtése 
 Jogszabályhely: az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és 

sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 3. § (1) 
bekezdése 

 
 A tevékenységet a települési önkormányzat közfeladatához 
kapcsolódóan végzi. 
 
• Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének 

elősegítése 
 
 Közfeladat megnevezése: Hajléktalanná vált személyek ellátása és 
 rehabilitációja, megelőzés biztosítása 
 Jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 10. pontja 
 
 Közfeladat megnevezése: Hajléktalan ellátás 
 Jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 18. pontja 
 
 Közfeladat megnevezése: Hajléktalanná vált személyek ellátása és 
 rehabilitációja, megelőzés biztosítása 
 Jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 12. pontja 
 
 A tevékenységet a települési önkormányzat közfeladatához 
kapcsolódóan végzi. 
 

• Emberi és állampolgári jogok védelme 
 
 Közfeladat megnevezése: Jogvédelmi feladatok: gyermekek jogai, a jövő 

 nemzedékek érdekei, nemzetiségek jogai, leginkább veszélyeztetett 
társadalmi  csoportok tagjai 
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 Jogszabályhely: az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 
2. § a),  b), c), d) pontja 
 A tevékenységet az alapvető jogok biztosának feladataihoz kapcsolódóan 
végzi. 

 
• Sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás 

alapján folytatott sporttevékenység kivételével 
 
 Közfeladat megnevezése: az egészséges életmód és szabadidősport 

gyakorlása  feltételeinek megteremtése: sportfinanszírozás: a gyermekek 
és  ifjúsági sport, a  hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, 
valamint a fogyatékosok sportjának  támogatása 

 Jogszabályhely: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c)-e) pontja 
 
 Közfeladat megnevezése: Fővárosi szintű sport és szabadidősport 
 Jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 8. pontja 
 
 A tevékenységet a települési önkormányzat közfeladatához 
kapcsolódóan végzi. 
 
• Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, 

foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és 
a kapcsolódó szolgáltatások. 

 
 Közfeladat megnevezése: Felnőttképzési tevékenység: meghatározott 

jogalanyok e törvénynek megfelelő, saját képzési programja alapján 
megvalósuló iskolarendszeren  kívüli olyan képzése, amely célja szerint 
meghatározott képzettség megszerzésére,  kompetencia elsajátítására 
irányuló  általános, nyelvi vagy szakmai képzés: a 
 felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás. 

 Jogszabályhely: a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 3. § (2) 
bekezdés  a)-b) pontja 

 A tevékenységet az állami közfeladatához kapcsolódóan végzi.” 
 
3.) Az Alapító Okirat 4.2. pontja helyébe a következő lép: 
„4.2. A közalapítvány tevékenysége megvalósítása során gyakorolt TEÁOR 
szerinti tevékenység: 
 
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (szakfeladat:) 
873021 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 
873025 Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása 
873022 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása 
873028 Fogyatékossággal élők egyéb bentlakásos szociális ellátása 
 
8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (szakfeladat:) 
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
881090 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül 
 
8899 Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül (szakfeladat:) 
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889925 Támogató szolgáltatás  
 
8904 Esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt elősegítő komplex és speciális 
közfeladatok, programok és támogatások (szakfeladat:) 
89043 Szociális foglalkoztatás 
890431 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében 
890432 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében 
890433 Szociális foglalkoztatás szociális foglalkoztatók önálló intézményeiben  
8520 Alapfokú oktatás (szakfeladat:) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 
 
Továbbá: 
8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás (szakfeladat:) 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
9319 Egyéb sporttevékenység 
9329 Máshova nem sorolt szórakoztatás, szabadidős tevékenység.” 
 
4.) Az Alapító Okirat 4.3. pontja helyébe a következő lép: 
„4.3. A tevékenységet segítő, kiegészítő tevékenységek TEÁOR száma: 
477 Egyéb máshova nem sorolt áru kiskereskedelme (szakfeladat:) 
477800 Egyéb máshova nem sorolt új áru kereskedelme 
5629 Egyéb vendéglátás 
949 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (szakfeladat:) 
949900 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
9609 Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás.”  
 
5.) Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő lép: 
- „6. Az Alapítói vagyoni hozzájárulás (Alapítói vagyon) 
rendelkezésre bocsátásának módja, ideje 15 800 000 Ft, azaz Tizenötmillió-
nyolcszázezer forint készpénzből álló pénzbeli hozzájárulást teljes egészében az 
Alapító tartozik legkésőbb a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásáig 
megfizetni a közalapítvány bankszámlájára. 
Az Alapító jelen okirat aláírásával egyidejűleg a nem pénzbeli betétet átruházza a 
közalapítvány tulajdonába, egyben az Alapító ezen nem pénzbeli hozzájárulást 
teljes egészében tartozik a bejegyzési kérelem benyújtásáig a közalapítvány 
rendelkezésére bocsátani. Az Alapítót egyéb vagyoni értékű szolgáltatás nem 
terheli. 
A Közalapítvány céljára rendelt vagyon 100 %-a felhasználható a tevékenysége 
során. 
A közalapítványi vagyon kizárólag az Alapító Okiratban rögzített célok 
megvalósításának finanszírozására és a közalapítvány működési költségeinek 
finanszírozására használható fel. 
A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 
Gazdálkodása során elért eredménye nem osztható fel, az csak az Alapító 
Okiratban meghatározott tevékenységre, célmegvalósításra fordítható.” 
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6.) Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe a következő lép: 
- „8. A közalapítvány gazdálkodása 
  
A közalapítvány vagyonának a fenti 3. pontban megjelölt célok megvalósítása 
érdekében történő felhasználásáról - a jelen Alapító Okirat rendelkezései, 
valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban elfogadott feltételek keretei 
között - a Kuratórium dönt. A közalapítvány céljainak megvalósítására a 
közalapítvány vagyona, annak hozadéka, az általa elnyert támogatások, valamint 
a közalapítványhoz csatlakozók hozzájárulásai használhatók fel. A konvertibilis 
devizában, valutában történő befizetések a devizajogszabályokban foglaltaknak 
megfelelően devizaszámlán helyezhetők el, és használhatók fel. 
A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében minden 
év január 31-ig dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához és a 
működési költségeinek fedezésére felhasználható pénzeszközök mértékéről. 
A Közalapítvány vagyona nyilvántartásának és a gazdálkodása eredményéről 
történő beszámolás alapvető szabályai: 
• A Közalapítvány az Alapító által a Közalapítvány céljára rendelt 

pénzeszközt induló tőkeként köteles kimutatni. Tőkeváltozásként kell 
kimutatni a közalapítványi célú tevékenység eredményét és az Alapító 
rendelkezése szerint vagyonként átadott pénzeszközt. A Közalapítvány 
bevételeit és kiadásait a jogszabályokban előírtak szerinti részletezésben, 
elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.  

• A Közalapítvány kettős könyvvitelt vezet, és egyszerűsített éves 
beszámolót készít a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak 
szerint.  

• A Közalapítvány gazdálkodásának értékelése során külön kell választani a 
közalapítványi célú tevékenység közvetlen költségeit és bevételeit, 
valamint a Közalapítvány működési költségeit.  

A közalapítvány vagyonát céljai elérése érdekében az alábbiak szerint 
használhatja fel: 
• működteti a közalapítvány céljainak megvalósítását szervező és elősegítő 

szervezetet,  
• támogatja a közalapítvány céljait szolgáló programok megvalósítását, erre 

pályázatokat ír ki, a pályázati feltételeket a honlapján hozza 
nyilvánosságra,  

• kezeli a csatlakozók által rendelkezésére bocsátott támogatásokat,  
• kezeli az általa pályázati úton elnyert támogatásokat,  

• koordinálja a foglalkoztatáspolitikával összefüggő szervezet 
tevékenységét,  

• a közalapítvány működési költség előirányzatának átmenetileg szabad 
pénzeszközeit kizárólag államilag garantált megtakarítási formákban 
kamatoztathatja.  

• a közalapítvány a kapott adományokat az alapcél elérése érdekében 
használhatja fel.” 

 
7.) Az Alapító Okirat 9.1. pontja helyébe a következő lép: 
„9.1. A Kuratórium 
A közalapítvány ügyvezető szervezete a kuratórium. A kuratórium a 
közalapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző szerve, amely 
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az Alapító által választott tagokból és a közülük választott elnökből áll. A 
kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. A Kuratórium tagjainak 
száma öt, a tagság határozatlan időtartamra szól. 
Az Alapító dönt a Kuratórium tagjainak megbízásáról és visszahívásáról, a 
Kuratórium elnökének a Kuratóriumi tagok közül történő kijelöléséről, és 
visszahívásáról, a Közalapítvány Alapító Okirata módosításáról. 
Az Alapító a Kuratórium (annak tagjai) visszahívására vonatkozó jogát 
jogszerűen csak akkor gyakorolhatja, ha a Kuratórium tevékenysége a 
Közalapítvány céljait veszélyezteti. 
A Kuratórium elnöke feladatait - választása szerint - munkaviszony és megbízási 
jogviszony keretében egyaránt elláthatja. 
A kuratórium elnöke az Alapítóval sem munkaviszonyban, sem megbízási 
jogviszonyban nem állhat. 
Amennyiben a kuratórium elnöke tevékenységét munkaviszony keretében látja 
el, felette a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja. 
Megbízási jogviszony esetén az elnök a közalapítvánnyal köt megbízási 
megállapodást, amelyet a kuratórium határozattal hagy jóvá, és a kuratórium 
felhatalmazása alapján a közalapítvány irodájának igazgatója ír alá. 
Megbízási jogviszony esetén az elnök tiszteletdíjra és költségtérítésre jogosult. A 
Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, azonban a 
Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott 
költségtérítésre jogosultak. Ha az elnök feladatait munkaviszony keretében látja 
el, úgy annak feltételeit a munkaszerződés és a munkaköri leírás szabályozza. 
Egyebekben a költségtérítés és a tiszteletdíj fizetésének módját és mértékét a 
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 
A Kuratóriumi tagság megszűnik: 

• a Kuratóriumi tag halálával,  
• visszahívással (a képviselő testület által, amennyiben tevékenysége a 

Közalapítvány céljait veszélyezteti),  
• lemondással (az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő 

bejegyzésével), 
• a közalapítvány megszűnésével,  

• jogszabályban meghatározott kizáró ok (pl. összeférhetetlenség 
megállapítása) bekövetkeztével.  

 
A Kuratórium tagjai a következő személyek:  
Elnök: 
Nics Éva (an.: Óvári Éva) lakik: 2400 Dunaújváros, Október 23. tér 8. 7. 2. 

Tagok: 
Lévay Katalin (an.: Oláh Ilona) lakik: 2428 Kisapostag, Kossuth u. 33. 
Dr. Kácsor Ferenc (an.: Dobos Mária) lakik: 2400 Dunaújváros, Római krt. 40. 4. 1. 
Dr. Kántor Károlyné (an.:.Koczor Mária) lakik: 2400 Dunaújváros, Zalka M. u. 4. 3. 1. 
Lőrinczi Konrád (an.: Flóriska Edit) lakik: 2400 Dunaújváros, Hengerész u. 9. II. 1. 
 
A Kuratórium tagjai megbízatásának megszűnésekor a Képviselő testület - mint 
Alapító - gondoskodik az új tagok felkéréséről. 
Nem lehet a kuratórium tagja, akivel szemben törvényben meghatározott kizáró 
ok áll fenn. 
Nem lehet a kuratórium tagja olyan személy, aki az alapítóval vagy az alapító 
meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli 
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gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb 
szerződéses jogviszonyban áll.” 
- 8.) Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő lép: 
- „10. A közalapítvány működése 
 
A közalapítvány tevékenysége folytatásának feltételeit a közalapítvány és 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a társadalmi közös 
szükségletek kielégítéséért (közszolgáltatás) felelős szerv között létrejött 
szerződés tartalmazza, mely a jelen okirat 3. számú mellékletét képezi.” 
 
9.) Az Alapító Okirat 10.1. pontja helyébe a következő lép: 
„10.1. A Kuratórium működésének szabályai 
A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik, 
üléseit az elnök vezeti le. 
Az üléseket a napirend írásbeli közlésével, 15 napnál későbbi időpontra az elnök 
hívja össze. Az ülést akkor is össze kell hívni, ha a kuratórium bármely tagja azt 
írásban kéri a cél és az ok megjelölésével. Amennyiben az elnök 8 napon belül a 
kuratóriumot nem hívja össze, úgy erre a kérelmet előterjesztő tag jogosult. 
A Kuratórium ülései nyilvánosak. 
A Kuratórium ülésein - tanácskozási joggal - az Iroda igazgatója köteles részt 
venni. 
A Kuratórium határozatképes, ha ülésén legalább négy tagja jelen van. 
Kuratóriumi tagok személyes megjelenésre kötelesek, meghatalmazásnak nincs 
helye. 
Ha a Kuratórium határozatképtelen, a kuratóriumi ülést az eredeti napirendben 
szereplő ügyekben való döntés céljából ismét össze kell hívni. 
A megismételt kuratóriumi ülés az eredeti napirendben szereplő ügyekben az 
elnök, továbbá még két (azaz összesen három) kuratóriumi tag jelenléte esetén 
határozatképes. 
A megismételt kuratóriumi ülést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt 
- ülés időpontját követően 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont 
az eredeti kuratóriumi ülés meghívójával is megjelölhető. 
A Kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, 
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
Minősített, kétharmados szótöbbségre van szükség a Közalapítvány Szervezeti 
és Működési Szabályzatának, egyéb szabályzatának és az éves közalapítványi 
beszámolónak az elfogadásához, továbbá az éves szinten a Közalapítvány 
működési költségeinek fedezésére szolgáló közalapítványi források támogatásra 
szolgáló keretösszegekre való felosztásáról történő döntéshez. 
Egyhangú döntésre van szükség az 5000 eFt-ot meghaladó, jelzálog 
kötelezettséggel járó ügyletek döntésében. 
A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

• a feladat-ellátási szerződés módosítása,  
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• a közalapítvány vagyonának kezelése és gyarapítása, ennek keretében 
döntés a közalapítvány céljainak megfelelő vagyoni hozzájárulások és 
pénzügyi források elfogadásáról és felhasználásáról,  

• pályázatok kiírása, azok feltételei, a támogatások odaítélése,  
• döntéshozatal a közalapítvány céljaival megegyező tevékenységek 

támogatásáról,  
• a közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának és más belső 

szabályzatainak elfogadása,  
• közhasznúsági jelentés elfogadása,  
• a Kuratórium ügyrendjének elfogadása,  

• az Iroda igazgatója kinevezése (az első Iroda igazgatója kivételével), 
felmentése, fegyelmi felelősségre vonása,  

• a közalapítvány éves munkatervének, költségvetésének elfogadása,  
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és a számviteli törvény 

szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 
19.) Korm. rendeletben meghatározott beszámoló elfogadása, letétbe 
helyezése és közzététele, 

• döntés a könyvvizsgáló személyéről és megbízási díjáról,  
• a közalapítvány feladatai megszűnésekor javaslattétel a közalapítvány 

megszüntetésére, 
• döntés a kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalkozási tevékenység 

folytatásáról. 
A Kuratórium üléseiről, az ott meghozott döntésekről, 8 napon belül írásos 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyért az elnök és az Iroda igazgatója együttesen 
felel. A jegyzőkönyvet minden Kuratóriumi tagnak meg kell küldeni. A 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, 
továbbá a döntést támogatók és azt ellenzők (tartózkodók) megnevezését. A 
jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke és az Iroda igazgatója hitelesíti. 
A kuratóriumi határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni (ún. határozatok 
könyve). A kuratóriumi határozatokat évente 1-es sorszámmal indulóan 
sorszámozni kell a döntés dátumát feltüntetve (pl.: 1/2002. (VII.12.) számú 
határozat). A nyilvántartásnak - a határozat számán kívül - tartalmazni kell a 
határozat tartalmát, a döntést támogatók, ellenzők és tartózkodók megnevezését. 
A Kuratórium gondoskodik a Közalapítvány céljainak megfelelő működéséről, 
biztosítja a közalapítványi vagyon gondos kezelését. 
A Közalapítvány könyvvezetésének, vagyonkimutatásának és a 
vagyonkezeléssel összefüggő egyéb technikai feladatoknak az ellátása 
érdekében külön szerződés szerint külső pénzügyi szervezetet, szakértőt bízhat 
meg, térítés ellenében. 
A Kuratórium gondoskodik a pályázati feltételek meghirdetése és a megítélt 
támogatások minél teljesebb körű nyilvánosságának biztosításáról. A pályázati 
feltételek minél szélesebb körű megismerését saját honlapján (www.joszoli.hu) 
közlemény megjelentetésével biztosítja. 
A Kuratórium köteles a Közalapítvány működéséről az Alapítónak legalább 
évente egyszer Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének éves 
munkaterve szerint beszámolni, és gazdálkodásának legfontosabb adatait 
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nyilvánosságra hozni (saját honlapján - www.joszoli.hu - közlemény 
megjelentetésével). 
A Kuratórium a Közalapítvány gazdálkodását érintő minden lényegi kérdésről, 
valamint a Kuratórium határozatairól köteles az Alapítót tájékoztatni. A 
Kuratórium javaslatot tehet az Alapítónak a Kuratóriumi tag visszahívására 
(amennyiben tevékenysége a Közalapítvány céljait veszélyezteti), az Alapító 
Okirat módosítására. 
Az Alapító rögzíti: 
• A közalapítvány működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, 

beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, 
egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon: a saját honlapján 
(www.joszoli.hu) közzéteszi éves beszámolóját és gazdálkodásának 
legfontosabb adatait, másrészt a jelen okiratban szabályozott irat-
betekintési és felvilágosítás adási jog (illetve kötelezettség) 
rögzítésével.  

• A Közalapítvány vállalja, hogy éves beszámolóját minden év május 
31-ig megküldi az Alapítónak.  

• A közalapítvány köteles a jóváhagyásra jogosult testület által 
elfogadott beszámolóját - kötelező könyvvizsgálat esetén a 
könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását 
is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott 
üzleti év mérlegforduló napját követő 5. hónap utolsó napjáig letétbe 
helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat estén ugyanolyan 
formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a 
beszámolót felülvizsgálta. A közalapítvány a fenti kötelezettségének 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és a számviteli törvény 
szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 
19.) Korm. rendeletben meghatározott módon tesz eleget.  

A közalapítvány iratai, valamint a beszámolók a fentiek szerint az alapítvány 
honlapján és az alapítvány székhelyén (2400 Dunaújváros, Liget köz 6.) 
tekinthetők meg.  
Az iratbetekintésre a közalapítvány elnöke az írásbeli kérelem beérkezését 
követően azonnal, de legkésőbb a beérkezéstől számított 3, azaz három 
munkanapon belül lehetőséget biztosít. 
A közalapítvány beszámolója: 
 
• Tartalmazza 
• a mérleget (egyszerűsített mérleget), valamint 
• a közalapítvány beszámolójával egyidejűleg: 
• az eredmény-kimutatást (eredmény-levezetést), és 
• kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet. 
 
- A közalapítvány kiegészítő mellékletében be kell mutatni a támogatási 

program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket 
támogatásonként.  

 

http://www.joszoli.hu/
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Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi 
forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, 
fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a 
kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében kapott 
visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó 
előbbiekben részletezett adatokat. 
- A közalapítvány kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet 

által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat. 
A Közalapítvány éves beszámolója jóváhagyásának módja: 
A Kuratórium Elnöke felel az éves beszámoló elkészítéséért. A 
könyvvizsgálói záradékkal ellátott beszámolót először a Felügyelő 
Bizottság tárgyalja. A Felügyelő  Bizottság döntéséről határozatot hoz 
egyszerű szótöbbséggel. A könyvvizsgálói záradékkal ellátott, Felügyelő 
Bizottság által jóváhagyott beszámolót a Kuratórium Elnöke terjeszti a 
Kuratórium elé. A Kuratórium a beszámoló megtárgyalását követően dönt 
az elfogadásáról, melyhez minősített, kétharmados szótöbbségre van 
szükség. 
 
A Közalapítvány beszámolójába bárki betekinthet, abból saját költségére 
másolatot készíthet. 
A működésre, szolgáltatása igénybevétele módjára, a képviseletre, a képviseleti 
jog átruházására és az aláírásra, valamint az utalványozásra vonatkozó további 
részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.”  
 
10.) Az Alapító Okirat 10.2. pontja helyébe a következő lép: 
„10.2. A Felügyelő Bizottság működésének szabályai 
A Felügyelő Bizottság köteles a Közalapítvány működését az ügyek teljes körét 
átfogóan ellenőrizni, így különösen a Kuratóriumi döntések összhangját az 
Alapító Okiratban meghatározott közalapítványi célokkal, az éves könyvvizsgálói 
jelentés figyelembevételével vizsgálja a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység 
szabályszerűségét és a mérleget. 
Jogosult célvizsgálatot folytatni, ha a közalapítványi célok megvalósítását, illetve 
a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja. 
Jogosult a Közalapítvány ügyeiről felvilágosítást kérni, a Közalapítvány üzleti 
könyveit, iratait, a pénzkezelés és utalványozás rendjét megvizsgálni. 
A Felügyelő Bizottság a vizsgálat lefolytatásához külső szakértőket is igénybe 
vehet. 
A Felügyelő Bizottság elnöke részére a Kuratórium elé terjesztett fontos 
jelentések és előterjesztések anyagait meg kell küldeni. 
Ezen dokumentumok többek között az éves költségvetés, az éves beszámoló, 
nagy értékű szerződések és kötelezettség vállalások (1 millió forint feletti 
értékhatár), pályázati kiírások, a pályázati eredményhirdetésről szóló 
jegyzőkönyvek, állami ellenőrző hatóságok (NAV, OEP, stb.) jegyzőkönyvei és 
határozatai. 
A Bizottság elnöke vagy annak képviselője a Kuratórium ülésein tanácskozási 
joggal részt vehet. 
A Felügyelő Bizottság a közalapítvány működését érintő tapasztalatairól szükség 
szerint, de legalább évente egyszer beszámol az Alapítónak, erről a Kuratóriumot 
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tájékoztatja. Az Alapító külön kérése alapján a Felügyelő Bizottság más 
alkalommal is tarthat vizsgálatot. 
A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából 
szükség esetén elnökhelyettest választ. 
 
A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha ülésén tagjainak kétharmada, azaz 
legalább két tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Ha két tag van jelen a 
felügyelő bizottság ülésén, akkor egyhangú szavazat szükséges a döntéshez. 
A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs 
helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a közalapítvány Alapítója, 
Kuratóriuma nem utasíthatja. 
A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. 
A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés 
összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely 
tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc 
napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon 
belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz 
eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 
Amennyiben a felügyelő bizottsági ülés határozatképtelen, úgy az ülést nyolc 
napon belül ismét össze kell hívni, és ezt - szükség esetén - meg kell ismételni 
mindaddig, míg a határozathozatalhoz szükséges létszám nem biztosított. 
A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az 
Alapító hagy jóvá. 
Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott 
létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, a Kuratórium a 
Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében 
köteles értesíteni a közalapítvány Alapítóját. 
Ha a Felügyelő Bizottság a tevékenység folytatásának feltételeiről kötött 
szerződés megszegését észleli, köteles intézkedés végett haladéktalanul 
tájékoztatni az Alapítót. 
A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően 
a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról 
szerez tudomást, hogy 
a) a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet 
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az 
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 
harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő 
eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság 
is jogosult. 
 
Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul 
értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.” 
 
11.)  Az Alapító Okirat 10.3. pontja helyébe a következő lép: 
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„10.3. A Kuratórium elnökének feladatai 
A közalapítványnak egy elnöke van. 
A közalapítvány első elnöke, Nics Éva, megbízatása határozatlan időtartamra 
szól. Az elnököt az Alapító jelöli ki és hívja vissza. 
Az első elnök megbízatásának bármely okból történő megszűnése után a 
továbbiakban az elnök személyének kiválasztása pályázati úton történik. A 
pályázat kiírásáról és elbírálásáról az Alapító dönt. 
Az elnök az Alapító Okirat, illetve az Alapító hozzájárulása nélkül:  
 
• nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés 

kivételével nem szerezhet társasági részesedést a közalapítványéval 
azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben,  

• nem lehet vezető tisztségviselő a közalapítványéval azonos 
tevékenységet is folytató gazdálkodó szervezetben,  

• az elnök, illetve közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében, vagy 
javára a közalapítvány tevékenységi körébe tartozó ügyleteket,  

• az elnök, illetve az annak jelölt, vagy a tisztségre pályázó személy 
köteles valamennyi érintett szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, 
hogy vezető tisztségviselői megbízatást (elnök, Felügyelő Bizottság 
elnöke, tagja, könyvvizsgáló) más szervezetnél is betölt.  

Az elnök kötelezettségei: 
• Ellátja a közalapítvány ügyeinek intézését, irányítja a közalapítvány 

munkáját a jogszabályok és az Alapító határozatai által megszabott 
keretek között. 

• Képviseli a közalapítványt harmadik személyekkel szemben a bíróságok, 
illetve a hatóságok előtt, e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára 
nézve a közalapítvány dolgozóira átruházhatja.  

• Gondoskodik a közalapítvány üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.  
• Elkészíti a közalapítvány vagyonmérlegét, vagyonkimutatását és azokat 

az Alapító elé terjeszti.  
• Az Alapító kérésére a közalapítvány ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé 

teszi az Alapító részére a közalapítvány üzleti könyveibe, irataiba történő 
betekintést.  

• Az Alapító Okirat módosítását, a bírósági nyilvántartásba bejegyzett 
jogokat, tényeket és adatokat, valamint ezek és a törvényben előírt más 
adatok változását az alapítóval együttműködve illetékes bíróságnak 
bejelenti.  

• A Kuratórium által hozott döntésekről naprakész nyilvántartást vezet 
(határozatok tára), mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, 
időpontja és hatálya, a döntést támogatók, az azt ellenzők (és 
tartózkodók) személye.  

• Az elnök az Alapító által hozott olyan határozatokat, amelyek harmadik 
személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthetnek, a döntés 
meghozatalától számított 8 napon belül ajánlott postai küldeményként 
feladva megküldi az érintetteknek. Amennyiben a küldemény kézbesítése 
a jogszabályok értelmében sikertelen, az elnök ennek tudomására 
jutásától számított 8 napon belül az értesítés tartalmát valamely országos 
napilapban nyilvánosságra hozza.  

• Az elnök biztosítja a közalapítvány működésével kapcsolatban keletkezet 
iratokba történő betekintés lehetőségét, illetve azokról felvilágosítást ad. 
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Az iratokba való betekintés iránti igényt írásban kell az elnök részére 
megküldeni. A jogszabály által felhatalmazott személy vagy szerv által kért 
irat-betekintési igényt az elnök köteles haladéktalanul, egyéb esetben az 
iratbetekintővel egyeztetett időpontban, illetve a jogszabály vagy hatósági 
határozat által előírt határidőben teljesíteni. Az elnök köteles az 
iratbetekintésről nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a 
kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és a teljesítés ideje.  

• Az elnök gyakorolja a munkáltató jogokat a munkaszervezet tagjai felett. 
Ezen jogkörét az Iroda igazgatójára (az Igazgató tekintetében fennálló 
munkáltatói jogok kivételével) átruházhatja, melynek szabályait a 
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.  

• Kezeli a közalapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási 
jogkört gyakorol. 

• Intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően kell megtennie, 
döntés hiányában pedig a Közalapítvány érdekeivel összhangban kell 
megtennie. 

 
Akadályoztatási esetén az általa kijelölt kuratóriumi tag, ilyen személy hiányában 
a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag helyettesíti.” 
 
12.) Az Alapító Okirat 10.6. pontja helyébe a következő lép: 
„10.6. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó közös szabályok 
A Kuratórium, valamint a Felügyelő Bizottság tagjaira és a könyvvizsgálóra 
vonatkozó, a bírósági nyilvántartás részét képező jogok, tények és adatok 
nyilvánosak. 
 
A közalapítvány alapításakor a vezető tisztségviselőket és a könyvvizsgálót az 
Alapító az Alapító Okiratban jelöli ki, azt követően pedig szintén az Alapító 
jogosult megerősíteni, visszahívni - a könyvvizsgáló kivételével - ezen 
személyeket, illetve az Alapító jogosult új tisztségviselőket kijelölni. 
A vezető tisztségviselők a megbízatásukat az ilyen tisztséget betöltő 
személyektől elvárható fokozott gondossággal, a közalapítvány érdekeinek 
elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az Alapító Okirat, 
illetve a közalapítvány legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve az őket 
terhelő kötelezettségeik vétkes megszegésével a közalapítványnak okozott 
károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek. 
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:  

• a megbízás időtartamának lejártával (határozott időtartamú megbízás 
esetén),  

• visszahívással,  
• lemondással,  
• elhalálozással,  
• jogszabályban meghatározott kizáró ok (pl. összeférhetetlenség 

megállapítása) bekövetkeztével.  
A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a 
közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak 
bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító 
az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. 
A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan 
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döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles 
részt venni. 
A vezető tisztségviselő jogviszonyára - ha a vezető tisztséget nem munkaviszony 
keretében látja el - a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai 
megfelelően irányadóak. 
 
Összeférhetetlenségi szabályok: 
 
Nem lehet a kuratórium tisztségviselője, aki  
• a közalapítvány Alapítójának elnöke vagy tagja, alapító hozzátartozója, a 

közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója.  
 
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 
személy, aki  

• a vezető szerv elnöke, vagy tagja,  
• a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység 

kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,  

• a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, 
illetve  

• a fenti három pontban meghatározott személyek hozzátartozója.  
 
A Közalapítvány megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú 
szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy 
évig - vezető tisztséget:  
• amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az Állami Adó- és 

Vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,  
• amellyel szemben az Állami Adó- és Vámhatóság jelentős összegű 

adóhiányt tárt fel,  
• amellyel szemben az Állami Adó- és Vámhatóság üzletlezárás intézkedést 

alkalmazott, vagy üzlet lezárás helyettesítő bírságot szabott ki,  
• amelynek adószámát az Állami Adó- és Vámhatóság az adózás rendjéről 

szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
A közalapítvány vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [2013. évi V. tv. 
8:1. § 1. pontja], ugyanannál a közalapítványnál a Felügyelő Bizottság tagjává, 
vagy könyvvizsgálójává nem választható meg. 
Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a közalapítvány vezető 
tisztségviselője, illetve Felügyelő Bizottságának tagja. 
Nem lehet könyvvizsgáló a közalapítvány Alapítója, az Alapító képviselője, illetve 
tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a közalapítvány vezető tisztségviselője 
és Felügyelő Bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója [2013. évi V. 
tv. 8:1. § 1. pontja], továbbá a közalapítvány munkavállalója e minőségének 
megszűnésétől számított három évig. 
Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi 
előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó 
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szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és 
vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell. 
A könyvvizsgálatért felelős személy a közalapítvány részére más megbízás 
alapján munkát nem végezhet, még akkor sem, ha a könyvvizsgáló gazdálkodó 
szervezet. Külön törvény a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetetlenségi 
szabályokat is megállapíthat. 
A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója [2013. évi V. tv. 8:1. § 1. pontja], élettársa (a 
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:  

• kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  
• bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 

egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél 
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által 
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatás.  

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 
személy, aki:  

• a vezető szerv elnöke vagy tagja,  
• a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység 

kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,  

• a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a 
társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján 
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve  

• az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.” 
 

13.)  Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő lép: 
„12. Záró rendelkezések 
Az Alapító képviseletét a Közalapítvány tekintetében Polgármester látja el, és 
gyakorolja - az Alapító Okirat módosításának kivételével - az Alapítót megillető 
jogosultságokat. 
A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 
pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, azoknak támogatást nem nyújt, 
önkormányzati vagy országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. 
A Közalapítvány feletti törvényességi felügyeletet az ügyészség látja el. 
A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 
A közalapítvány működéséről évente beszámol az Alapítónak, és 
tevékenységéről a nyilvánosságot is tájékoztatja. 
A közalapítvány befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben a 
közalapítvány  szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles 
befektetési szabályzatot alkotni, és ennek megfelelően eljárni azzal, hogy a 
befektetésből származó eredményt sem oszthatja fel, köteles azt cél 
szerinti tevékenységére, céljainak megvalósítására fordítani. 
A befektetési szabályzat elfogadása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
A közalapítvány létrehozásával kapcsolatos valamennyi (alapítási, 
nyilvántartásba vételi, stb.) költséget az Alapító viseli. 
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A közalapítvány létrehozásáról - a jogerős bírósági nyilvántartásba vételt 
követően - a nyilvánosságot tájékoztatni kell oly módon, hogy alapító okiratát a 
Magyar Közlönyben közzé kell tenni.  
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2006. évi LXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között 
a kezelő szervezet bármely kérdésben határozatot hozhat. 
A Közalapítvány - célja megvalósítása érdekében - együttműködik a hasonló 
közfeladatot ellátó állami, társadalmi szervezetekkel és közalapítványokkal. Jelen 
Alapító Okiratot Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 227/2002. (VII.11.) sz. határozatában foglalt felhatalmazás alapján 
aláírta:” 
 
14.) Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 
Dunaújváros, 2014. szeptember 23. 

Cserna Gábor  
polgármester 

 
Záradék: 
Az Alapító Okirat módosítását Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése 2014. szeptember 23-ai ülésén a 313/2014. 
(IX.23.) számú határozatával fogadta el.” 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot aláírja. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
módosítások bejegyzésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a 
változásbejegyzéséről szóló kérelmet küldje meg a Székesfehérvári Törvényszék 
részére. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: 2014. október 15. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a Jószolgálati Otthon Közalapítvány alapító okiratának 
módosításokkal egybeszerkesztett szövegének Magyar Közlönyben történő 
közzétételéről. 
 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi és szervezési igazgató 
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Határidő:  a jogerős bírósági nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserni Béla, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

314/2014. (IX.23.) határozata 
a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási szerződés /2014. április-december/ 1. számú módosításáról 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. számú 

mellékletében megadottak szerint  -  54 Mft összeggel módosítja - a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság között a 2014. április 2-án létrejött 
a 2014. április-december hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés 
szolgáltatási díját megemeli. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 

erdőfenntartás, erdészeti munkákra 12 Mft-ot, a parkfenntartás, városi parkok 
zöldterületek fenntartása munkákra 21 Mft-ot, a köztéri műtárgyak és 
berendezések karbantartása munkákra 2 Mft-ot, köztéri játszóeszközök 
karbantartásra feladatra 2 Mft-ot hagy jóvá, mely kötelezettségvállalás 
fedezetére a 2014. évi költségvetés 5. mellékletében Önkormányzati 
működés kiadásai  alcím alatt szereplő  városüzemeltetés kiemelt 
előirányzaton fedezetet biztosít. 
A megjelölt fedezetnövekedés forrását az 5.b. mellékletben szereplő 
Fejlesztési tartalék előirányzatból történő átcsoportosítással rendezi. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a 2014. évi 

költségvetés 5. melléklet városüzemeltetési feladatok, közutak hidak 
üzemeltetése, egyéb előre nem tervezhető költség sorról 17 M ft-tal 
megemelésre kerüljön az említett szerződés út és járdaburkolatok felületi 
javítása, karbantartása sora. 

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

hogy a DVG  Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal 2014. április- december hónapra szóló szolgáltatási 
keretszerződés 1. módosítását aláírja, valamint a kötelezettségvállalást 
teljesítse. 

 
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. 

pontban foglaltakat a 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 
soron következő módosításában vezesse át. 

                  
Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 
                  polgármester 
               -  a költségvetés módosításáért: 
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                  a jegyző 
              -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
Határidő: 2014. szeptember 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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

315/2014. (IX.23.) határozata 
DMJV Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen 

Működő Részvény-társaság között fennálló – piacok és vásár 
üzemeltetésére vonatkozó - vállalkozási szerződés módosításáról. 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. április 24. napján 

vásár tartás céljára megvásárolta a dunaújvárosi 319 helyrajzi számú 
ingatlant. A megjelölt jogügyletre tekintettel DMJV Önkormányzata szerződő 
fél a 2002. július 01. napján a piacok és vásárok fenntartására és 
üzemeltetésére kötött vállalkozási szerződésnek a határozat 2-3. pontja 
szerinti módosítását és aktualizálását kezdeményezi a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvény-társaságnál 

 
2. A fent megjelölt vállalkozási szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint kerüljön 

módosításra: 
„3.1. A vásárok és piacok rendezésére szolgáló teljes területek fenntartása: 
(hrsz. 116/10 alapterület: 2655 m2, hrsz. 319 alapterület: 1 ha 2271 m2,) 
Ennek keretében a fentiekben részletesen felsorolt területek takarítása és 
tisztán tartása, fű kaszálása hó- és síkosság mentesítése, a szemét 
elszállításának biztosítása, az adott területen működő nyilvános illemhely 
üzemeltetése. 

 
3. Az említett vállalkozási szerződés megkötését követően DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Részvénytársaság, továbbá a kapcsolattartók megnevezése 
változott, ezért a szerződésnek valamennyi pontjában, ahol a társaság 
nevesítetten szerepel, a jelenleg hatályos elnevezésre - DVG Zrt. -  
módosuljon, a kapcsolattartók a jelenleg hatályos elnevezéssel kerüljenek 
megjelölésre. 

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

jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a határozat 1. számú 
mellékletét képező, vállalkozási szerződést aláírja. 

Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 
                  polgármester 
              -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
Határidő: 2014. szeptember 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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

316/2014. (IX.23.) határozata 
a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézményben dolgozók 

nyugdíjazásával összefüggő felmentési idővel kapcsolatos kettős 
kifizetések miatt az intézmény költségvetési előirányzatának emeléséről 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézményben a nyugdíjazás miatti kettős kifizetések fedezetére 
2014. évben 2.488.946,-Ft-ot biztosít, mely kötelezettségvállalás fedezetére 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről 
és annak végrehajtásáról szóló 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. 
mellékletében Bölcsődék Igazgatósága alcím alatt szereplő személyi juttatás 
kiemelt előirányzaton: 1.959.800,-Ft és járulékok előirányzaton: 529.146,-Ft 
fedezetet biztosít. A megjelölt fedezetnövekedés forrását az 5.b. Tartalékok 
melléklet működési tartalék alcím, intézményi tartalék  előirányzatból történő 
átcsoportosítással rendezi.  

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

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 3/2014. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
       Felelős:  - a kötelezettség vállalásáért: 
                         a polgármester  
            - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                         a jogi, szervezési és intézményigazgatási 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 és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: 2014. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézményben a 2014. december 31-től esedékes felmentési 
idejét töltő kisgyermeknevelő nyugdíjazása miatti teljes felmentési idejével 
kapcsolatos kettős kifizetés fedezetére 2015. évben 1.356.360,-Ft összeget 
biztosítja. 
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4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. 

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2015. évi költségvetésének tervezése során vegye figyelembe, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás 
teljesítésére. 

 
     Felelős: - a kötelezettség vállalásáért: 
                      a polgármester  
         - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                       a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője  
 - a költségvetés módosításáért: 
    a jegyző 
                     - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
    a pénzügyi bizottság elnöke 
    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
    az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                        a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő: 2015. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 

határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
igazgatója részére.  

 
    Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő: 2014. szeptember 30. 
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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, Selyem József, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás),  
távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

317/2014. (IX.23.) határozata 
 az önkormányzati érdekeltségű Médiaközpont működtetésére vonatkozó, 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között 
létrejött szerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati érdekeltségű 

média rendszer működtetéséről a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
megkötött megbízási szerződését 2014. december 31-éig meghosszabbítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a működtetés díját 2014. október 

1. és 2014. december 31-e közötti időszakra vonatkozóan 43.190.000,- Ft 
+áfa összegben jóváhagyja, melynek forrása a 2014. évi költségvetési 
rendelet 5. melléklet „Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok” dologi kiadások 
rovata.  A megjelölt rovatot az 5.b. melléklet  „Általános tartalék” terhére   
25.666.900,- Ft-tal kell kiegészíteni. 

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

pontban elhatározottakat 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 jogi és szervezési igazgató        
        - a költségvetés módosításáért: 
          a jegyző 
        - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
          az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
            Határidő: a 2014. évi költségvetés módosításának időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező „Megbízási szerződés 5. számú módosítása”  
aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
       a polgármester  
      - a határozat végrehajtásban való közreműködésért:  
          a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   2014. szeptember 30. 
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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, Selyem József, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás),  
távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

318/2014. (IX.23.) határozata 
a  Pentafon-Penta Rádió Kft. támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Rádió 24 médiaszolgáltatót 

(Pentafon - Penta Rádió Reklám és Műsorkészítő Kft., cím.: 2400 
Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a. , képviseli:.Gróf András, ügyvezető ) a 
működtetés korszerűsítésére, a szükséges eszközök, technikai berendezések 
cseréjére, valamint működési feltételeinek javítására 6.000.000,- Ft +ÁFA 
összegű támogatásban részesíti. A támogatás forrása a 2014. évi 
költségvetési rendelet 5. melléklet „Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok” 
dologi kiadások rovata, amelynek fedezete az 5.b.  melléklet „Általános 
tartalék” soráról kerül átcsoportosításra. 

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

pontban elhatározottakat 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 jogi és szervezési igazgató        
         - a költségvetés módosításáért: 
           a jegyző 
         - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
           az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
            Határidő: a 2014. évi költségvetés módosításának időpontja 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont alapján az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérése mellett kössön  Támogatási szerződést  a  Pentafon - 
Penta Rádió Reklám és Műsorkészítő Kft-vel. A szerződés aláírására azt 
követően kerülhet sor, 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  Nemzeti 
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Fejlesztési Minisztérium által működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda 
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

           a polgármester  
         - a határozat végrehajtásban való közreműködésért:  
             a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
    Határidő:  2014. október 7.  
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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 5 fő (Kismoni László, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

319/2014. (IX.23.) határozata 
az „Itthon vagy - Magyarország szeretlek” rendezvényről, és annak  

kiadásairól 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „Itthon vagy - Magyarország 

szeretlek” című rendezvény és Városháza tér avató ünnepség szervezésével 
bízza meg a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Non-profit Kft.-t. A 
rendezvény időpontja szeptember 27-e. 

 
A kiadásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet „Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok” 
alcím dologi kiadások kiemelt sora terhére kell biztosítani, amelynek forrása 
az 5.b. melléklet „Pénzeszköz átadások tartaléka” sora, amelyről bruttó 
5.864.585 Ft megbízási díj kerül átcsoportosításra. A Közgyűlés 
felhatalmazza a polgármestert az erről szóló, határozathoz mellékelt 
megállapodás aláírására. 

 
  Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                               a polgármester   
                             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                               a jogi és szervezési igazgató    
           Határidő:  2014. szeptember 26. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban elhatározottakat 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 jogi és szervezési igazgató        
         - a költségvetés módosításáért: 
           a jegyző 
         - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
           az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
            Határidő: a 2014. évi költségvetés módosításának időpontja 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése részt vesz a 44/2014. (IX.5.) BM 

rendelettel meghirdetett „Itthon vagy - Magyarország szeretlek” című 
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pályázaton, az ott elnyerhető bruttó 975.000 Ft támogatással a rendezvény 
kiadásai megnövekednek, azaz együttesen 6.839.585 Ft-ot tesznek ki. Az 
esetlegesen elnyert kiegészítő támogatás összegét a Közgyűlés a 2014. évi 
költségvetési rendelet 5. b. melléklet „Pénzeszköz átadások tartaléka” javára 
számolja el. 

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

pontban elhatározottakat - a rendezvény elszámolását követően - a 2014. évi 
költségvetés a következő módosítása során vegye figyelembe. 

   
            Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 
           a jegyző 
         - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
           az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
           a jogi és szervezési igazgató 
            Határidő: a 2014. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester 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), tartózkodott 5 fő (Kismoni László, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Selyem József, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), 
távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

320/2014. (IX.23.) határozata 
Nyárbúcsúztató rendezvényről, és annak kiadásairól 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a szeptember 6-án megtartott 

Nyárbúcsúztató bulira a  Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Non-profit Kft. 
részére utólagosan bruttó  2.749.100 Ft-ot biztosít, egyben felhatalmazza a 
polgármestert az erről szóló, határozathoz mellékelt megállapodás 
aláírására. 
A kiadásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet 5.b. melléklet „Pénzeszköz átadások tartaléka” sora 
terhére átcsoportosított forrásból, a rendelet 5. melléklet  „Kulturális, oktatási 
és ifjúsági feladatok” dologi kiadások sora terhére kell biztosítani. 

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

pontban elhatározottakat 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 jogi és szervezési igazgató        
         - a költségvetés módosításáért: 
           a jegyző 
         - a költségvetés módosításában 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 – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 5 fő (Kismoni László, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

321/2014. (IX.23.) határozata  
DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére vissza nem térítendő  

támogatási összeg elbírálásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 5.000.000 Ft vissza nem 

térítendő támogatást biztosít Dunaújváros MJV Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatának a határozat 1. sz. mellékletét képező támogatási 
szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően. Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelete 5.sz. mellékletében a 
„19. Nemzetiségi ügyek, egyéb kiadások” alcím alatt szereplő kiemelt 
előirányzaton fedezetet biztosít. 
A megjelölt támogatás forrását az 5.b. mellékletben szereplő „Civil 
szervezetek támogatási tartaléka” előirányzatból történő átcsoportosítással 
rendezi.  

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

pontban foglalt támogatási szerződés aláírására, a döntéssel összefüggő 
kötelezettség vállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításban való közreműködésért: 
                 a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 
                 elnöke  
               - a költségvetés módosítás előkészítésében való közreműködésért: 
                  az Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 
 3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettség vállalást a 2014. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásában és a határozat megküldésében való  
                 közreműködésért: 
       a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője 
     - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
       az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2014. szeptember 30.  
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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 Tamás, Selyem József, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 2 fő (Kismoni László, Pintér Attila), távol lévő 1 fő (Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

322/2014. (IX.23.) határozata  
   DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére, a közfoglalkoztatottak 
szeptember-november havi bér és járulékai kifizetésére nyújtott támogatási 

összeg megítéléséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 7.500.000 Ft visszatérítendő 

támogatást biztosít Dunaújváros MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
a határozat 1. sz. mellékletét képező támogatási szerződésben foglalt 
feltételeknek megfelelően. 
A visszatérítendő támogatás forrása a tárgyévi megtérülésre tekintettel a 
visszatérítendő támogatási bevétel. 

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

pontban foglalt támogatási szerződés aláírására, a döntéssel összefüggő 
kötelezettség vállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításban való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság és a pénzügyi bizottság  
                 elnöke  
               - a költségvetés módosítás előkészítésében való közreműködésért: 
                 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2014. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 
 3.Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettség vállalást a 2014. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásában és a határozat megküldésében való 
                 közreműködésért: 
       a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője 
     - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
       az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2014. szeptember 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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

323/2014. (IX.23.) határozata  
a 11. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítésére kötött megbízási 

szerződés módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 
Dunaújváros, 11. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítésével 
megbízott Dr. Simon és Társa Egészségügyi Betéti Társasággal (képviseli: Dr. 
Simon Zsuzsanna) megkötött megbízási szerződés a jelen határozat 
melléklete szerinti formában és tartalommal módosításra kerüljön. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban jóváhagyottak szerint a hatályos megbízási szerződés 
módosítását írja alá, és az érintettet a határozat megküldésével tájékoztassa a 
testület döntéséről.  

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
 Határidő: 2014. október 3. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

módosított megbízási szerződés 1 példányát küldje meg a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 
és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatala 
részére. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
 Határidő: 2014. október 6. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” határozati javaslatot – mellette szavazott 
14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, 
Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Selyem József, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

324/2014. (IX.23.) határozata 
az Országos Alapellátási Intézettel és az International Emergency Service 

Egészségügyi Szolgáltató  Kft.-vel fennálló szerződés módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 
Országos Alapellátási Intézettel és az International Emergency Service 
Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel a helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátására 
kötött szerződés 6. pontja a jelen határozat melléklete szerinti formában és 
tartalommal módosításra kerüljön az alábbiak szerint: 

 
Hétfő: 9:00 -től  13:00-ig 
Kedd: 14:00 -től  18:00-ig 
Szerda: 9:00 -től  13:00-ig 
Csütörtök: 14:00 -től  18:00-ig 
Péntek (páros): 14:00 -től  18:00-ig 
Péntek (páratlan): 9:00 -től  13:00-ig 
Tanácsadás: péntek 12:00 -től  14:00-ig 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban jóváhagyottak szerint a hatályos szerződés módosítását 
írja alá, és a feleket, továbbá Dr. Jakab Zsanett háziorvost a határozat 
megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről, továbbá a módosított 
szerződést mellékelve az Országos Alapellátási Intézetnél Dr. Jakab Zsanett 
helyettesítő háziorvossal kezdeményezze a szerződés módosítását. 

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2014. október 6. 
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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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

325/2014. (IX.23.) határozata 
 a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 

felelősségbiztosításával kapcsolatosan, a MIB Europe Zrt. bevonásával 
bekért biztosító társaságok ajánlatainak értékelésére, és a legjobb ajánlat 

elfogadására: 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. szeptember 30-án lejáró 
és 2014. október 01-től szükséges új, az önkormányzati vagyon biztosítás, 
valamint munkáltatói és tevékenységi felelősségbiztosítási ajánlatokat 
megismerte, egyben kinyilvánítja, hogy a Union Biztosító Zrt. által beadott 
(éves díj: 6.564.903- Ft/év), a határozat 1.A. számú mellékleteként 
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csatolt ajánlatot tartja önkormányzati szempontból a legjobbnak, egyben utasítja 
a polgármestert az ajánlat aláírására azzal, hogy az éves díjfizetés 
negyedévente történik. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a 2014. évi 

költségvetése, az éves, arányos díja (2014. október01. - 2014. december 31. 
közötti időszakra) biztosított. 

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

2015. október 01-től érvényes újabb biztosítási szerződés megkötéséhez 
szükséges ajánlatokat 2015. februárjában kérje be a biztosítóktól – biztosítási 
alkuszon keresztül – és a beérkezett ajánlatokat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 2015. áprilisi rendes ülésére terjessze a közgyűlés elé 
azzal, hogy ugyanezen ülésen a közgyűlés a 2014. október 01-től érvényes 
biztosítási szerződés felmondását kívánja kezdeményezni. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a MIB Europe Zrt. vezérigazgatója 
                - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére 2014. október 01. 
       az ajánlat aláírására: 2014. szeptember 26. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 1. pontjában „pályázati 
önerő forrás” szövegrész kiegészítésével – 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), távol lévő 1 
fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

326/2014. (IX.23.) határozata  
a Dunanett Nkft. - likviditási nehézségei áthidalása céljából - részére 

kölcsönnyújtás jóváhagyására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Nkft. (2400 
Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2.) részére 50.000.000,- Ft, azaz 
Ötvenmillió forint kamatmentes kölcsönt nyújt az önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (II.21.) 
önkormányzati rendelete pályázati önerő forrás előirányzat terhére, 2015. 
szeptember 30-ig járó egyösszegű visszafizetési kötelezettséggel, biztosíték 
kikötése nélkül. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján a Dunanett Nkft.-vel a 
határozat mellékleteként csatolt kölcsönszerződést kösse meg. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére és a kölcsönszerződés aláírására: a határozatnak 

az előkészítő osztályra érkezésétől számított 8 napon belül 
                   
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete 
módosításakor 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 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 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József), távol lévő 1 fő 
(Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
327/2014. (IX.23.) határozata 

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt., az új Vásártér (III. ütem) kialakítására 
tett költségvetési javaslatának elfogadására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező Dunaújváros, belterület 
319 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Dunaújváros, Papírgyári út 3. 
szám alatt található, kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű, 1 ha 2271 
m2 alapterületű ingatlant érintő, az új   Vásártér kialakításával összefüggő 
munkálatok III. ütemének elvégzésével - mely parkoló és árusító terület 
kialakítását; iroda, vizes blokk átépítését (építészeti), valamint az ÁNTSZ által 
kért vizesblokkot érintő épületgépészeti munkákat foglal magában - a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. bízza meg a határozat 1. és 2. számú 
mellékleteinek megfelelően 13.891.987,-Ft+áfa, azaz bruttó 17.642.824,-Ft 
keretösszegen belül. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat 1. és 2. számú mellékletét képező 
vállalkozási szerződések aláírására. 

 
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 napon belül 
                 - a vállalkozási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való  
                   közlését követő 30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltakra 

figyelemmel a 2014. évi önkormányzati költségvetési rendelet 5.b. 
mellékletének „felhalmozási tartalék-fejlesztési tartalék” előirányzata terhére 
11.643.000,- Ft forrást és a 2014. évi önkormányzati költségvetési rendelet 7.b. 
mellékletének „venyimi út 20. busz végállomás” előirányzat terhére 6.000.000,-
Ft forrást biztosít a vállalkozási szerződések teljesítéséhez. 

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

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2014. évi önkormányzati költségvetés 
soron következő módosításakor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a 
polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére.  
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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  
                 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 – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni 
László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem 
József, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

328/2014. (IX.23.)határozata  
a 300/2014. (VIII.07.) közgyűlési határozat módosítására, az MMK Nonprofit 

Kft. ügyvezetője, Szántó Péter jogviszonyára vonatkozóan  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 300/2014. (VIII.07.) közgyűlési 
határozat 1. pontját, az MMK Nonprofit Kft. ügyvezetője Szántó Péter 
jogviszonyával kapcsolatosan a következőképpen módosítja: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az MMK Közhasznú Nonprofit 
Kft. (székhelye: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 11., Cg.07-09-
016400) új ügyvezetőjének Szántó Pétert (születési idő: 1951. 07. 02., anyja 
neve: Tóth Erzsébet, lakcíme: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 25., adóazonosító 
száma: 8308622860) javasolja a társaság taggyűlésének megválasztani 2014. 
június 1. napjától 2015. május 31-ig szóló, határozott időtartamra azzal, hogy 
az ügyvezető feladatait megbízási jogviszonyban látja el, a vezető 
tisztségviselői feladatok ellátásáért megbízási díjban nem részesül. 

 
2. A 300/2014. (VIII.07.) közgyűlési határozat többi pontja változatlan marad. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásért: 
                 a polgármester 
              - a határozat közlésében és 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 23. napirendi pont határozati javaslatára 
történő szavazásból Hingyi Lászlót kizárja – mellette szavazott 12 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Gál Roland), nem szavazott 1 fő 
(Hingyi László), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

329/2014. (IX.23.) határozata 
Hingyi László személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 

kizárásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a rendkívüli nyílt ülés 23. 
napirend „Javaslat a DPASE Kft.-vel kötött kölcsönszerződések módosítására” 
határozati javaslatára történő szavazásból Hingyi Lászlót kizárja. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 23. napirendi pont határozati javaslatára 
történő szavazásból Gombos Istvánt kizárja – mellette szavazott 11 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
ellene szavazott 1 fő (Gál Roland), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Hingyi 
László), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
330/2014. (IX.23.) határozata 

Gombos István személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 
kizárásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a rendkívüli nyílt ülés 23. 
napirend „Javaslat a DPASE Kft.-vel kötött kölcsönszerződések módosítására” 
határozati javaslatára történő szavazásból Gombos Istvánt kizárja. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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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, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene 
szavazott 1 fő (Pintér Tamás), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Hingyi 
László), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
331/2014. (IX.23.) határozata 

a DPASE Kft.-vel kötött kölcsönszerződések módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2013. december 
12-én és a 2014. július 14-én a DPASE Kft.-vel (2400 Dunaújváros, Barátság u. 
38.) kötött kölcsönszerződésekben szereplő 50.000.000 Ft és 30.000.000,- Ft 
kamatmentes kölcsön visszafizetési határideje 2014. szeptember 30-ról 2014. 
december 31-re módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
szerződések módosításának aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                 - a szerződésmódosítás aláírására: 2014. október 10. 
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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, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Selyem József), nem szavazott 1 fő (Kismoni László), 
távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

332/2014. (IX.23.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 

intézmények ellen, a DVCSH Kft. által indított peres eljárásban Dr. Móricz 
Ügyvédi Iroda által az önkormányzati intézmények jogi képviseletének 

megbízási díja fedezetére, költségvetési forrás átcsoportosítással 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy határoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények 
részére 188.955,- Ft összegű intézményfinanszírozási támogatást biztosít a 
DVCSH Kft. által indított peres eljárásban Dr. Móricz Ügyvédi Iroda által az 
önkormányzati intézmények jogi képviseletének megbízási díja fedezetére, az 
alábbi megbontás szerint 

- Intercisa Múzeum                                                                 115.932,- Ft 
- József Attila Könyvtár                                                             12.353,- Ft 
- Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet          60.670,- Ft. 

 
A forrás Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014 (II. 21.) 
önkormányzati rendelete 5. melléklet Vagyongazdálkodási cím, Dologi 
kiadások sor (jogi tevékenység, ügyvédi munkadíj) terhére kerül biztosításra. 
Az intézményfinanszírozási támogatást az intézmény csak Dr. Móricz 
Ügyvédi Iroda számlájának kiegyenlítésére használhatja fel. 

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

pontban foglaltakat a 2014. 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 2014. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
  időpontja 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy e 
határozatot küldje meg az érintett intézmények vezetői részére. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:  a határozat megküldésére: a határozat kézhezvételét követő 8 

napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” határozati javaslatot – 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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gál 
Roland), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
333/2014. (IX.23.) határozata 

 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. 
évi fordulójához való csatlakozásról, valamint az ösztöndíjpályázat 2015-

2017. évi támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy csatlakozni kíván 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 
kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. 
évi fordulójához.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit, és kötelezettséget vállal arra, 
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során az abban leírtaknak 
megfelelően jár el.  

 
    2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja és megküldje az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő részére.  

 
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály 
    Határidő:  - a nyilatkozat aláírására és benyújtására: 2014. október 1. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton nyertes fiatalok 
támogatására 2015. évben 5.000.000 forintot, 2016. évben 5.000.000 forintot 
és 2017. évben 5.000.000 forintot kíván fordítani. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltak alapján a 

határozat 1-2. melléklete szerinti tartalommal kiírja 2015. évre a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat. Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázati kiírásokat aláírja. 

 
Felelős:         - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály 
Határidő:  - a pályázatok kiírására: 2014. október 3. 
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást először a 2015., majd a 2016. és 2017. 
évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe, valamint utasítja a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:    - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
 a polgármester 
  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
  - a költségvetés elkészítéséért: 
    a jegyző 
 - a kötelezettségvállalás végrehajtása előkészítésében való  

közreműködésért: 
 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a 2015., 2016. és 2017. évi költségvetés előkészítésének 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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

334/2014. (IX.23.) határozata 
pótelőirányzatról a nyári napközis tábor étkezési feladatai, valamint a 
kifizetett megbízási díjak járulékvonzata különbözetének fedezetéhez 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2014. évi 

nyári napközis tábor költségvetési előirányzatának emelésére 2014. évi 
költségvetésben 339.854,- forint pótelőirányzatot biztosít.  
A megjelölt fedezetnövekedés forrását a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzat  Közgyűlésének 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete 5.b 
melléklete „Intézményi tartalék” előirányzatból átcsoportosítással rendezi. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester    
              - a határozat végrehajtásáért: 
                a Jogi és Szervezési Igazgatóság igazgatója 
Határidő:  2014. szeptember 30. 
   
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglaltakat a 2014. évi költségvetési rendelet következő 
módosításában vezesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtása előkészítésében való  közreműködésért:  
                 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  a 2014. évi költségvetési rendelet következő módosításának 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

335/2014. (IX.23.) határozata  
a Dunaújváros, 730/424 hrsz.-ú, természetben Dunaújváros, Béke körúton 

lévő beépítetlen terület használatba adására a Quality Dunaújváros 
Autószerviz és Autókereskedés Kft. részére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező dunaújvárosi, 730/424 
helyrajzi számú, természetben Dunaújváros, Béke körúton lévő 1712 m² 
nagyságú beépítetlen területet   haszonkölcsönbe adja a Quality Dunaújváros 
Autószerviz és Autókereskedés Kft. (Dunaújváros, Béke krt. 1.) részére 2014. 
október 1. napjától határozatlan időre a határozat mellékletét képező 
haszonkölcsön szerződés alapján pályázati kiírás mellőzésével arra tekintettel, 
hogy a szomszédos, a Quality Dunaújváros Autószerviz és Autókereskedés Kft. 
tulajdonát képező ingatlan hasznosításának kiegészítése céljából kerül sor a 
jogügylet megkötésére a településüzemeltetési feladat átvállalásával. 

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

határozat 1. számú mellékletét képező haszonkölcsön szerződés aláírására. 
 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:  - a haszonkölcsön szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 

közlését követő 30 napon belül 
 
3. Dunaújváros megyei Jogú Város Közgyűlésének tudomása van róla, hogy az 

első pontban meghatározott ingatlanon felépítmény található, mely az ingatlan 
nyilvántartásban nem szerepel, ezért ezen felépítmény elbontásához a Quality 
Dunaújváros Autószerviz és Autókereskedés Kft. igényére és költségére 
Dunaújváros megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését  
                    követő 8 napon belül 
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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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

336/2014. (IX.23.) határozata  
a Mária Út Közhasznú Egyesülettel történő Együttműködési megállapodás 

megkötésére 
  

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros 
turizmusának fejlesztése érdekében a Mária Út Közhasznú Egyesülettel 
Együttműködési megállapodást köt, melynek fő célja a Mária Út Zarándokút 
kialakításának és fenntartásának támogatása. Az együttműködő felek 
kölcsönösen támogatják egymást pályázatokon történő indulásban és 
promóciós anyagok eljuttatásában.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírására az 
1. pontban foglaltak szerint. 

 
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester       
                -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                     
 a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője 
 a pályázatban történő indulásért 
  a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője és a 
 Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft.  
 ügyvezetője a promóciós anyagok eljuttatásáért 
Határidő:      a megállapodás aláírására: a határozat érintettekkel való közlését  
                      követő 30 napon belül 
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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 Tamás, Selyem József, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 2 fő (Kismoni László, Pintér Attila), távol lévő 1 fő (Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

337/2014. (IX.23.) határozata  
a kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladat Székesfehérvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata részére történő átadását szolgáló megállapodás 
elfogadására: 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatás ellátása átadása céljából Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával meg kívánja kötni a határozat mellékleteként csatolt 
Megállapodást azzal, hogy a szerződés 5. pontja az alábbiakra módosul: 
„5.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 4.§-ra figyelemmel jelen 
megállapodás aláírásával vállalja, hogy a közszolgáltatással összefüggő 
valamennyi dokumentumot és nyilvántartást haladéktalanul bekér a 
közszolgáltatást végző Caminus Tüzeléstechnikai Kft.-től, melyet kézhezvételt 
követően haladéktalanul átad a közszolgáltatási feladat ellátásáért 
továbbiakban felelős Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
részére.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 

határozat mellékleteként csatolt szerződés aláírására a határozat 1. pontja 
szerint. 

 
Felelős: - a határozat közléséért:    
       a polgármester   
 - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
 a vagyonkezelési  osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére:   2014. szeptember 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, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), távol lévő 1 fő 
(Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

338/2014. (IX.23.) határozata 
 közterületi járdák felújítása tárgyában kötött Vállalkozási keretszerződés 

keretösszegének módosítására 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a DVG 

Dunaújvárosi  Vagyonkezelő Zrt.-vel 2014. június 04. és június 11-én  a „ 
Dunaújváros területén  lévő közterületi járdák felújítása”  tárgyában 
aláírt Vállalkozási  keretszerződésben   rögzített  vállalkozási  díj 
bruttó  70 millió Ft összeget,   bruttó 81.516.131.-Ft -ra  megemeli, 
Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzatának a 2014.évi 
költségvetéséről   és   végrehajtásának    szabályairól  szóló       3/2014. 
(II.21.)  önkormányzati   rendelete   (továbbiakban: rendelet)  5.b. 
mellékletében a„ Felhalmozási céltartalékok ” cím alatt szereplő „Fejlesztési 
tartalék” sorában  megjelölt összeg felhasználásával.  

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

hogy  a határozat mellékletét képező Vállalkozási keretszerződés 1. 
számú módosítását  a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel írja alá. 

     
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
 Határidő:  - 2014. szeptember 25. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során a rendelet 7.b. melléklet „  
Városüzemeltetés –  Járda felújítás” elnevezésű  alcím alatt nevesített 
előirányzat kiegészítésével vegye  figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos  teendőket 
végezze el. A szerződés szerinti feladatnövekedés forrását a rendelet  5.b 
mellékletében a „Felhalmozási céltartalékok” cím alatt szereplő „Fejlesztési 
tartalék” előirányzat terhére  átcsoportosítással kell rendezni.  

  
    Felelős:        - a határozat végrehajtásáért:  
    a jegyző 
       - a költségvetés módosításának előkészítésében való  
                     közreműködésért: 
   az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                         - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének  előkészítéséért: 
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              a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője  
Határidő:   - a 2014. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

         - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2014. szeptember 25. 
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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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

339/2014. (IX.23.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város és a „CAMINUS” Energiaracionalizálási 

Szolgáltató és Fővállalkozó Rt. között fennálló vállalkozási és bérleti 
keretszerződés és a kapcsolódó vállalkozási szerződések megszűnésével 

kapcsolatos döntés meghozatalára 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése élni kíván elővásárlási jogával a 
„CAMINUS” Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zrt. és 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2004. július 8. napján 
létrejött vállalkozási és bérleti keretszerződés F 5. pontja alapján és a 
határozat 1.,2,3. és 4. mellékletét képező táblázatban foglalt projektek során 
beépítésre került eszközöket a piaci érték 1%-áért, összesen bruttó 
2.736.050.-Ft összegért megvásárolja a 2014. évi költségvetés 7.A melléklet 
előirányzat ingatlanvásárlás sora terhére. 
 
A kifizetések az alábbiak szerint történnek: 

 
Kifizetés ideje Szerződések száma Összeg 

(bruttó) 
Eszközök 

2014. augusztus 31. napjáig 11621/2004-
11632/2004, 

1.091.210.-Ft határozat 1. mellékletében szereplő 
projektek során beépített eszközökre 
vonatkozóan 

2014. szeptember 30. 
napjáig 

11633/2004-
11656/2004 

978.570.-Ft határozat 2. mellékletében szereplő 
projektek során beépített eszközökre 
vonatkozóan 

2014. október 31. napjáig 11657/2004-
11666/2004 
11668/2004-
11675/2004 

656.880.-Ft határozat 3. mellékletében szereplő 
projektek során beépített eszközökre 
vonatkozóan 

2014. december 31. napjáig 12042/2004 
12043/2004 

9.390.-Ft határozat 4. mellékletében szereplő 
projektek során beépített eszközökre 
vonatkozóan 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem kíván élni elővásárlási 

jogával az alábbi ingatlanok vonatkozásában, mivel időközben 
tulajdonosváltás történt, javasolja a „CAMINUS” Energiaracionalizálási 
Szolgáltató és Fővállalkozó Zrt.-nek az eszközök megvételét az ingatlan 
tulajdonosainak felajánlani. 

 
Szerződés 

száma 
Szerződéssel 

érintett 
intézmény 

Intézmény 
címe 

Nettó 
beruházási 

érték a 
szerződésben 

Nettó 
beruházási 
érték 1%-a 

Felszerelt 
eszközök 

száma (db) 

Új tulajdonos 

11644/2004 Kőris utcai 
Óvoda  

Kőris u. 16. 1.135.000.-Ft 11.350.-Ft 93 Humán-Pszicho 2002 
Oktató és Szolgáltató 
Nonprofit Kft. (2421 
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Nagyvenyim, Határvölgyi 
u. 39.) 

11652/2004 Óvodai 
GAMESZ 

(társasház) 

Batsányi u. 2. 1.816.000.-Ft 18.160. 146 Társasház (Dunaújváros, 
Batsányi u. 2-4.) 

11674/2004 Szent Pantaleon 
Kórház 

Korányi S. u.  
2-4. 

45.303.000.-Ft 453.030.-Ft 2826 Magyar Állam  

12043/2004 Szent Pantaleon 
Kórház I. sz. 

Rendelőintézet 

Korányi S. u.  
2-4. 

2.548.000.-Ft 24.580.-Ft 78 Magyar állam 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
 az Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 

követő 8  napon  belül 
              
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban megjelölt összeget a 2014. évi költségvetés soron következő 
módosításakor vegye figyelembe.  

 
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 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 12 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics 
László), nem szavazott 2 fő (Kismoni László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

340/2014. (IX.23.) határozata 
  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának fénymásolási 

kiadásainak fedezetére forrás biztosításáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által beszerzett 4 db 
fénymásológép fedezetéül az intézményfinanszírozás csökkentése szolgált és 
úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
fénymásolási költségeihez fedezetet biztosít, mely kötelezettségvállalás 
teljesítésére a 2014. évi költségvetés „5” mellékletében  „Helyi közügyek 
igazgatási és egyéb kiadásai” alcím alatt szereplő „Dologi kiadások” kiemelt 
előirányzatot 3.000 E Ft összeggel növeli meg. A megjelölt fedezetnövekedés 
forrását az „5.b” mellékletben szereplő „Intézményi tartalék" előirányzatból 
történő átcsoportosítással rendezi. 

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

pontban foglaltakat a 2014. 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 2014. 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 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 Attila), 
tartózkodott 4 fő (Kismoni László, Pintér Tamás, Selyem József, Tóth Kálmán), 
távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

341/2014. (IX.23.) határozata 
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtás szabályairól 

szóló rendelet I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és 
végrehajtás szabályairól szóló rendelet I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. 
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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, Kismoni László, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás), nem szavazott 1 fő (Izsák Máté), távol 
lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

342/2014.(IX.23.) határozata  
az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve 4. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2014. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervének 4. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli az önkormányzat 2014. 

évre vonatkozó közbeszerzési terve 4. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervének az önkormányzat honlapján 
történő közzétételét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a közbeszerzési ügyintéző 
Határidő: - a közzétételre 2014. szeptember 29. 

a közzététel időtartama a 2014. évre vonatkozó közbeszerzési terv 
honlapon történő közzétételének időpontjáig tart. 
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