
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. október 30-ai ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Hingyi László, 
Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
354/2014. (X.30.) határozata 

a Közbeszerzési Tanácsadó Testület elnökének és tagjainak 
megválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közbeszerzési Tanácsadó 

Testület elnökének és tagjainak 2014. október 31-i hatállyal az alábbi 
személyeket választja meg: 

 
  Elnök:  Dr. Ragó Pál 
  Tagok: Sáfrány Katalin 
    Tomsics Lászlóné 
    Perjési Erzsébet 

    Kovács Bettina 
 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
 Határidő:  2014. október 31. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

határozat 1. pontja szerint megválasztott közbeszerzési tanácsadó testületi 
tagok névsorát az SZMSZ 3. számú függelékében vezettesse át. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a jegyző 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
 a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
 Határidő:    2014. október 31. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja az 1. pont szerint 

megválasztott közbeszerzési tanácsadó testületi tagokat, hogy az egyes 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § 
(3) bekezdés e) pontjában, valamint 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak 
alapján vagyonnyilatkozati kötelezettségének 2014. október 31-ig tegyenek 
eleget. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
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 a jegyző 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
Határidő: 2014. október 31. 
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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, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Hingyi László, 
Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

355/2014. (X.30.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és Jogi 

Bizottsága nem képviselő tagjainak megválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság nem képviselő tagjának Dr. Móricz Zoltánt, Dr. Zimnic Jánost, Dr. 
Kálmán Andrást 2014. október 30-i hatállyal megválasztja. 

 
           Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                                     a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                                     a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
                     Határidő:  2014. október 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

Dr. Móricz Zoltán nem képviselő bizottsági tagtól a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki. 

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő: 2014. október 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

Dr. Zimnic János nem képviselő bizottsági tagtól a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki. 

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő: 2014. október 30. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

Dr. Kálmán András nem képviselő bizottsági tagtól a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki. 

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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         a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő: 2014. október 30. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

határozat 1. pontja szerint megválasztott bizottsági tagok tiszteletdíjával 
kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a bizottsági 
tagok névsorát az SZMSZ 3. számú függelékében vezettesse át. 

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
      a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő:    2014. október 31. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja az 1. pont szerint 

megválasztott Dr. Móricz Zoltán nem képviselő bizottsági tagot, Dr. Zimnic 
János nem képviselő bizottsági tagot, Dr. Kálmán András nem képviselő 
bizottsági tagot, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 
szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés e) pontjában, valamint 5. § (1) 
bekezdés a) pontjában foglaltak alapján vagyonnyilatkozati kötelezettségének 
2014. október 30-ig tegyenek eleget. 

  
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a jegyző 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
  Határidő:  2014. október 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, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Hingyi László, 
Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

356/2014. (X.30.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága elnökének 

és tagjainak megválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a pénzügyi bizottság nem 

képviselő tagjának Kapuvári Alfrédnét, Kusler Csabát, Lebics Editet 2014. 
október 30-i hatállyal megválasztja. 

 
           Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                                     a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                                     a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
                     Határidő:  2014. október 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

Kapuvári Alfrédné nem képviselő bizottsági tagtól a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki. 

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő: 2014. október 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

Kusler Csaba nem képviselő bizottsági tagtól a 2011. évi CLXXXIX. törvény 
40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki. 

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő: 2014. október 30. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

Lebics Edit nem képviselő bizottsági tagtól a 2011. évi CLXXXIX. törvény 40. § 
(1) bekezdésében előírt esküt vegye ki. 

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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         a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő: 2014. október 30. 

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

határozat 1. pontja szerint megválasztott bizottsági tagok tiszteletdíjával 
kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a bizottsági 
tagok névsorát az SZMSZ 3. számú függelékében vezettesse át. 

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
      a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő:    2014. október 31. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja az 1. pont szerint 

megválasztott Kapuvári Alfrédné nem képviselő bizottsági tagot, Kusler Csaba 
nem képviselő bizottsági tagot, Lebics Edit nem képviselő bizottsági tagot, 
hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 
törvény 3. § (3) bekezdés e) pontjában, valamint 5. § (1) bekezdés a) 
pontjában foglaltak alapján vagyonnyilatkozati kötelezettségének 2014. 
október 30-ig tegyenek eleget. 

  
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a jegyző 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
  Határidő:  2014. október 30. 

 



7 
  

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Hingyi László, 
Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

357/2014. (X.30.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági és Területfejlesztési 

Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági és területfejlesztési 

bizottság elnökének Hingyi Lászlót, a bizottság képviselő tagjának Lőrinczi 
Konrádot, Izsák Mátét, Pintér Tamást, Szabó Zsoltot, a bizottság nem 
képviselő tagjának Lassingleitner Antalnét, Gombosné Benkovics Magdolnát, 
Dráviczki Mártont, és Kismoni Lászlót 2014. október 30-i hatállyal 
megválasztja. 

 
           Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                                     a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                                     a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
                     Határidő:  2014. október 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

Lassingleitner Antalné nem képviselő bizottsági tagtól a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki. 

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő: 2014. október 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

Gombosné Benkovics Magdolna nem képviselő bizottsági tagtól a 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki. 

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő: 2014. október 30. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

Dráviczki Márton nem képviselő bizottsági tagtól a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki. 
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     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő: 2014. október 30. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

Kismoni László nem képviselő bizottsági tagtól a 2011. évi CLXXXIX. törvény 
40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki. 

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő: 2014. október 30. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

határozat 1. pontja szerint megválasztott bizottsági tagok tiszteletdíjával 
kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a bizottsági 
tagok névsorát az SZMSZ 3. számú függelékében vezettesse át. 

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
      a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő:   2014. október 31. 
 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a határozat 1. pontjában 

megválasztott képviselő bizottsági tagokat, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek a 
megválasztásuktól számított 30 napon belül tegyenek eleget. 

 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja az 1. pont szerint 

megválasztott Lassingleitner Valéria nem képviselő bizottsági tagot, 
Gombosné Benkovics Magdolna nem képviselő bizottsági tagot, Dráviczky 
Márton nem képviselő bizottsági tagot, Kismoni László nem képviselő 
bizottsági tagot, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 
szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés e) pontjában, valamint 5. § (1) 
bekezdés a) pontjában foglaltak alapján vagyonnyilatkozati kötelezettségének 
2014. október 30-ig tegyenek eleget. 

  
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a jegyző 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
  Határidő:  a 6. pontban foglaltakra 2014. november 11. 
                                            a 7. pontban foglaltakra 2014. október 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Hingyi László, 
Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

358/2014. (X.30.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és 

Lakásügyi Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális, egészségügyi és 

lakásügyi bizottság elnökének Lőrinczi Konrádot, a bizottság képviselő 
tagjának Sztankovics Lászlót, Nagy Zoltánnét, Gál Rolandot, Besztercei 
Zsoltot, a bizottság nem képviselő tagjának Kleinné Németh Juditot, Páll 
Margitot, Mészáros Imrénét, Gergely Ákost 2014. október 30-i hatállyal 
megválasztja. 

 
           Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                                     a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                                     a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
                     Határidő:  2014. október 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

Kleinné Németh Judit nem képviselő bizottsági tagtól a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki. 

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő: 2014. október 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

Páll Margit nem képviselő bizottsági tagtól a 2011. évi CLXXXIX. törvény 40. § 
(1) bekezdésében előírt esküt vegye ki. 

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő: 2014. október 30. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

Mészáros Imréné nem képviselő bizottsági tagtól a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki. 
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     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő: 2014. október 30. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

Gergely Ákos nem képviselő bizottsági tagtól a 2011. évi CLXXXIX. törvény 
40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki. 

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő: 2014. október 30. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

határozat 1. pontja szerint megválasztott bizottsági tagok tiszteletdíjával 
kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a bizottsági 
tagok névsorát az SZMSZ 3. számú függelékében vezettesse át. 

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
      a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő:    2014. október 31. 
 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a határozat 1. pontjában 

megválasztott képviselő bizottsági tagokat, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek a 
megválasztásuktól számított 30 napon belül tegyenek eleget. 

 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja az 1. pont szerint 

megválasztott Kleinné Németh Judit nem képviselő bizottsági tagot, Páll 
Margit nem képviselő bizottsági tagot, Mészáros Imréné nem képviselő 
bizottsági tagot, Gergely Ákos nem képviselő bizottsági tagot, hogy az egyes 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § 
(3) bekezdés e) pontjában, valamint 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak 
alapján vagyonnyilatkozati kötelezettségének 2014. október 30-ig tegyenek 
eleget. 

  
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a jegyző 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
  Határidő:  a 6. pontban foglaltakra 2014. november 11. 
                                           a 7. pontban foglaltakra 2014. október 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, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Hingyi László, 
Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

359/2014. (X.30.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és 

Sport Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az oktatási, ifjúsági, kulturális és 

sport bizottság elnökének Sztankovics Lászlót, a bizottság képviselő tagjának 
Hingyi Lászlót, Tóth Kálmánt, Szabó Zsoltot, Gál Rolandot, a bizottság nem 
képviselő tagjának Garai Zsuzsannát, Magyar Andrást, Kozma Dávid Lászlót 
és Lassingleitner Fruzsinát 2014. október 30-i hatállyal megválasztja. 

 
           Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                                     a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                                     a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
                     Határidő:  2014. október 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

Garai Zsuzsanna nem képviselő bizottsági tagtól a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki. 

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő: 2014. október 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

Magyar András nem képviselő bizottsági tagtól a 2011. évi CLXXXIX. törvény 
40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki. 

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő: 2014. október 30. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

Kozma Dávid László nem képviselő bizottsági tagtól a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki. 

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
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        a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő: 2014. október 30. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

Lassingleitner Fruzsina nem képviselő bizottsági tagtól a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki. 

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő: 2014. október 30. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

határozat 1. pontja szerint megválasztott bizottsági tagok tiszteletdíjával 
kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a bizottsági 
tagok névsorát az SZMSZ 3. számú függelékében vezettesse át. 

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
      a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő:    2014. október 31. 
 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a határozat 1. pontjában 

megválasztott képviselő bizottsági tagokat, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek a 
megválasztásuktól számított 30 napon belül tegyenek eleget. 

 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja az 1. pont szerint 

megválasztott Garai Zsuzsanna nem képviselő bizottsági tagot, Magyar 
András nem képviselő bizottsági tagot, Kozma Dávid László nem képviselő 
bizottsági tagot, Lassingleitner Fruzsina nem képviselő bizottsági tagot, hogy 
az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 
törvény 3. § (3) bekezdés e) pontjában, valamint 5. § (1) bekezdés a) 
pontjában foglaltak alapján vagyonnyilatkozati kötelezettségének 2014. 
október 30-ig tegyenek eleget. 

  
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a jegyző 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
  Határidő:  a 6. pontban foglaltakra 2014. november 11. 
                                               a 7. pontban foglaltakra 2014. október 30. 

 



13 
  

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Hingyi László, 
Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
360/2014. (X.30.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési, 
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottsága elnökének és tagjainak 

megválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a városüzemeltetési, 

környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnökének Cserni Bélát, a bizottság 
képviselő tagjának Iván Lászlót, Sztankovics Lászlót, Besztercei Zsoltot, a 
bizottság nem képviselő tagjának Pappné Grabant Ilonát, Vass Józsefet, Törő 
Lajost 2014. október 30-i hatállyal megválasztja. 

 
           Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                                     a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                                     a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
                     Határidő:  2014. október 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

Pappné Grabant Ilona nem képviselő bizottsági tagtól a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki. 

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő: 2014. október 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

Vass József nem képviselő bizottsági tagtól a 2011. évi CLXXXIX. törvény 40. 
§ (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki. 

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő: 2014. október 30. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

Törő Lajos nem képviselő bizottsági tagtól a 2011. évi CLXXXIX. törvény 40. § 
(1) bekezdésében előírt esküt vegye ki. 
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     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő: 2014. október 30. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

határozat 1. pontja szerint megválasztott bizottsági tagok tiszteletdíjával 
kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a bizottsági 
tagok névsorát az SZMSZ 3. számú függelékében vezettesse át. 

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
      a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő:    2014. október 30. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a határozat 1. pontjában 

megválasztott képviselő bizottsági tagokat, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek a 
megválasztásuktól számított 30 napon belül tegyenek eleget. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja az 1. pont szerint 

megválasztott Pappné Grabant Ilona nem képviselő bizottsági tagot, Vass 
József nem képviselő bizottsági tagot, Törő Lajos nem képviselő bizottsági 
tagot, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. 
évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés e) pontjában, valamint 5. § (1) bekezdés a) 
pontjában foglaltak alapján vagyonnyilatkozati kötelezettségének 2014. 
október 30-ig tegyenek eleget. 

  
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a jegyző 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
  Határidő:  a 6. pontban foglaltakra 2014. november 11. 
                                                a 7. pontban foglaltakra 2014. október 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, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Hingyi László, 
Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

361/2014. (X.30.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbiztonsági és társadalmi 

kapcsolatok bizottság elnökének Izsák Mátét, a bizottság képviselő tagjának 
Pintér Attilát, Iván Lászlót, Nagy Zoltánnét, a bizottság nem képviselő tagjának 
Barta Endrét, Kovács Juditot, Selyem Józsefet 2014. október 30-i hatállyal 
megválasztja. 

 
           Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                                     a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                                     a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
                     Határidő:  2014. október 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

Barta Endre nem képviselő bizottsági tagtól a 2011. évi CLXXXIX. törvény 40. 
§ (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki. 

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő: 2014. október 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

Kovács Judit nem képviselő bizottsági tagtól a 2011. évi CLXXXIX. törvény 40. 
§ (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki. 

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő: 2014. október 30. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

Selyem József nem képviselő bizottsági tagtól a 2011. évi CLXXXIX. törvény 
40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki. 

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
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        a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő: 2014. október 30. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

határozat 1. pontja szerint megválasztott bizottsági tagok tiszteletdíjával 
kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a bizottsági 
tagok névsorát az SZMSZ 3. számú függelékében vezettesse át. 

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
      a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő:    2014. október 31. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a határozat 1. pontjában 

megválasztott képviselő bizottsági tagokat, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek a 
megválasztásuktól számított 30 napon belül tegyenek eleget. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja az 1. pont szerint 

megválasztott Barta Endre nem képviselő bizottsági tagot, Kovács Judit nem 
képviselő bizottsági tagot, Selyem József nem képviselő bizottsági tagot, hogy 
az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 
törvény 3. § (3) bekezdés e) pontjában, valamint 5. § (1) bekezdés a) 
pontjában foglaltak alapján vagyonnyilatkozati kötelezettségének 2014. 
október 30-ig tegyenek eleget. 

  
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a jegyző 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
  Határidő:  a 6. pontban foglaltakra 2014. november 11. 
                                               a 7. pontban foglaltakra 2014. október 30. 

 



17 
  

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Hingyi László, 
Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

362/2014. (X.30.) határozata 
Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának az ÁROP-

1.A.3-2014 kódszámú "Területi együttműködést segítő programok 
kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban" című 

pályázaton való részvételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza az ÁROP-1.A.3. 
kódszámú projekt végrehajtását, jóváhagyja az Önkormányzat részvételét az 
ÁROP 1.A.3 kódszámú "Területi együttműködést segítő programok kialakítása az 
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban" című, önrészt nem igénylő 
pályázaton, és lehetőség szerint a maximum – 22 millió forint összegű – 
támogatásra kíván pályázatot benyújtani, egyben felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a fenti pályázat benyújtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
          a polgármester 

  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
a polgármester 
a jegyző 
a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Nyertes pályázat esetén a megvalósításban témakörrel érintett 
valamennyi osztály vezetője 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2014. október 31. 

 



18 
  

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Hingyi László, 
Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

363/2014. (X.30.) határozata 
a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 

Társulási megállapodás módosítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Kulcs-Rácalmás-

Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás tagja, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§. (1) bekezdésében 
foglaltak alapján a társulási tanácsba Cserna Gábor polgármestert delegálja. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Kulcs-Rácalmás-
Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás tagja, a társulási 
megállapodás VIII/2. pontja alapján a Pénzügyi Bizottságba Hingyi László 
képviselő urat delegálja. 

 
Felelős: - a határozat közléséért  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztály részére történő 
megküldését követő 8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Hingyi László, Pintér Attila) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

364/2014. (X.30.) határozata 
a Dunaújváros Magyar út 1858/3 hrsz-ú Alsó-foki patak rézsű csúszása 

miatt benyújtott vis maior pályázat utólagos elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának  Közgyűlése tudomásul 

veszi a tájékoztatót, az Alsó-foki patak rézsű csúszásával kapcsolatosan és 
utólagosan jóváhagyja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
vis maior pályázaton való részvételét. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy „saját erőből – 

részben vagy egészben – a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja 
megoldani.” 

        
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
                 a polgármester 
              -  a védekezési napló folyamatos vezetéséért 
                 a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
              -  a vis maior pályázatból az elszámolható költségek visszaigényléséért 
                 a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
Határidő: 2014. november 3. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 1. pontjában Cserna 
Gábor polgármestert, és Gombos István alpolgármester jelöli – mellette 
szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol 
lévő 2 fő (Hingyi László, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
365/2014. (X.30.) határozata 

a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsába delegálandó tag, valamint akadályoztatása esetén az őt 

helyettesítő tag megválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérség 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába Cserna Gábor 
polgármestert, valamint Cserna Gábor polgármester akadályoztatása esetén 
helyettesítésére Gombos István alpolgármestert delegálja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2014. november 5. 
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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, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Hingyi László, 
Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

366/2014. (X.30.) határozata 
a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Dunaújvárosi 

Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás 2014. december 31. napjával történő 
megszüntetésével, s felhatalmazza Cserna Gábor polgármestert a határozat 
mellékletét képező társulási megállapodás felmondásáról szóló megállapodás 
aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2014. november 5. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a gyermekek 

átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladatot 2015. január 1. napjától 
biztosítja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2015. január 1. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy amennyiben a 

Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az 
általa fenntartott Gyermekek Átmeneti otthona, Gyermekjóléti Szolgálat és 
Szociális Szolgáltató Központ jogutód nélküli megszüntetését határozza el, 
úgy az intézmény megszüntetésével kapcsolatos költségek településre eső 
részét, lakosságszám arányosan vállalja, a költségeket költségvetésében 
biztosítja. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a 
Társulási Tanács intézmény megszüntetéséről szóló döntését követően a 
részletes költségkimutatást a közgyűlés soron következő ülésére kell 
előterjeszteni.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: Társulási Tanács intézmény megszüntetéséről szóló döntését követő  
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                 közgyűlés időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

megszűnő Társulás leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott 
költségvetési beszámolójának elkészítéséről a megszűnés napjával – mint 
fordulónappal – gondoskodjon. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2015. március 1.  
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

megszűnő Társulás irattári anyagát vegye át és gondoskodjon a további 
elhelyezéséről, biztonságos megőrzéséről, kezeléséről, további 
használhatóságáról. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2014. december 31. 
  
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsának, valamint a tagönkormányzatok képviselőinek. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2014. november 5.  
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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, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Hingyi László, 
Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

367/2014. (X.30.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 

elnökének és képviselő tagjainak megválasztásáról szóló 353/2014. (X.27.) 
határozat módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a pénzügyi bizottság elnökének és 
tagjainak megválasztásáról szóló 353/2014. (X.27.) határozat 1. pontját a 
következők szerint módosítja: 
 
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a pénzügyi bizottság elnökének és 
képviselő tagjainak 2014. október 28-i hatállyal az alábbi személyeket választja 
meg: 
 
  Elnök:  Pintér Attila 
  Tagok: Hingyi László 
    Lőrinczi Konrád 
    Cserni Béla 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
Határidő:  2014. október 28.” 
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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, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Hingyi László, 
Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
368/2014. (X.27.) határozata 

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és Jogi 
Bizottsága elnökének és képviselő tagjainak megválasztásáról szóló 

352/2014. (X.27.) határozat módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság elnökének és képviselő tagjainak megválasztásáról szóló 352/2014. 
(X.27.) határozat 1. pontját a következők szerint módosítja: 
 
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság elnökének és képviselő tagjainak 2014. október 28-i hatállyal az alábbi 
személyeket választja meg: 
 
  Elnök:  Tóth Kálmán 
  Tagok: Izsák Máté 

    Cserni Béla 
    Pintér Tamás 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
Határidő:  2014. október 28.” 
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