
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13-ai 
rendkívüli ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés „Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola – 
Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nkft. Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál SE 
részére történő kölcsön visszafizetési határideje módosításának jóváhagyására” 
című napirendet zárt ülésen tárgyalja – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila), tartózkodott 1 fő 
(Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

369/2014. (XI.13.) határozata 
 „Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 

Nkft. Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál SE részére történő kölcsön 
visszafizetési határideje módosításának jóváhagyására” című 

előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-ai zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a 
Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nkft. 
Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál SE részére történő kölcsön visszafizetési 
határideje módosításának jóváhagyására”, zárt ülés tartását rendeli el az 
Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontra való hivatkozással. Indoka az előterjesztés 
nyilvános tárgyalása az önkormányzat üzleti érdekét sértheti.   

 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Javaslat állásfoglalás kialakítására a DVG 
Zrt.-nek a Dunanett Nonprofit Kft-ben lévő 100%-os üzletrésze tulajdonjogának 
megszerzésére, valamint Horváth József ügyvezető megbízási díjára 
vonatkozóan” című napirendet zárt ülésen tárgyalja – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila), 
tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
370/2014. (XI.13.) határozata 

 „Javaslat állásfoglalás kialakítására a DVG Zrt.-nek a Dunanett Nonprofit 
Kft-ben lévő 100%-os üzletrésze tulajdonjogának megszerzésére, 

valamint Horváth József ügyvezető megbízási díjára vonatkozóan” című 
előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-ai zárt ülésre 

vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat 
állásfoglalás kialakítására a DVG Zrt.-nek a Dunanett Nonprofit Kft-ben lévő 
100%-os üzletrésze tulajdonjogának megszerzésére, valamint Horváth 
József ügyvezető megbízási díjára vonatkozóan”, zárt ülés tartását rendeli el 
az Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontra való hivatkozással. Indoka az 
előterjesztés nyilvános tárgyalása az önkormányzat üzleti érdekét sértheti.   

 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Pintér Attila), tartózkodott 1 fő (Besztercei 
Zsolt),  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

371/2014. (XI.13.) határozata 
Kori Tér létrehozásáról Dunaújvárosban 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Falzett 

Közhasznú Alapítvány (8000 Székesfehérvár, Mancz J. u. 12., adószám: 
18488539-1-07) Dunaújváros Városháza téren Kori Teret létesítsen és azt 
üzemeltesse 2014. december 01. napjától 2015. március 01. napjáig azzal, 
hogy az üzemeltetési határidő lejártát követő 15. napon belül köteles az 
eredeti állapot helyreállításáról gondoskodni saját költségén, a szakhatóság 
előírásai szerint. Jelen hozzájárulás nem helyettesíti a megvalósításhoz és a 
működtetéshez szükséges szakhatósági hozzájárulásokat. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kori Tér üzemeltetésére 

(áramellátás költsége) legfeljebb 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint 
támogatást nyújt azzal, hogy hétköznapokon 08:00 és 14:00 óra között a 
korcsolyapályát a város óvodásai és iskolái térítésmentesen vehetik igénybe a 
tanórák keretein belül. A támogatás összegének fedezetét Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklet „Sport célok és feladatok” alcím alatt szereplő „egyéb kiadások” 
kiemelt előirányzaton biztosítja. A megjelölt fedezetnövekedés forrását az 5. b. 
melléklet „sport feladatok támogatási tartaléka” előirányzatsorból 
átcsoportosítással rendezi. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat végrehajtására: 2014. december 01. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

határozat közlésére, és az 1. pontban meghatározott döntés alapján a Falzett 
Közhasznú Alapítvány által előkészített vállalkozási szerződés aláírására az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                   a vállalkozási szerződés aláírására: 2014. november 28. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 2. 

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

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
              -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály 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  
                 a Vagyonkezelési Osztály vezetője  
Határidő: a 2014. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 1. pontját „Sztankovics 
László Dunaújváros, Munkás u. 4. szám alatti lakost delegálja” szövegrész 
kiegészítésével – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
372/2014. (XI.13.) határozata  

tag delegálásáról a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Sztankovics László Dunaújváros, 

Munkás u. 4. szám alatti lakost delegálja a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába. 

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

elfogadott határozatot küldje meg a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Projekt irodavezetőjének 8154 Polgárdi, Battyhány u. 
132. címére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2014. november 18. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

373/2014. (XI.13.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottságában történő személycseréről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Barta Endrének, a közbiztonsági 
és társadalmi kapcsolatok bizottsága nem képviselő tagjának a bizottsági 
tisztségéről való lemondását 2014. november 7. napjával tudomásul veszi, 
2014. november 13. napjától Simon Csabát a bizottság nem képviselő 
tagjának megválasztja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a bizottság nem 

képviselő tagjának megválasztott tag figyelmét, hogy vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének 2014. november 13. napjáig köteles eleget tenni, ellenkező 
esetben az  „egyes vagyonnyilatkozat-tételi   kötelezettségekről” szóló 2007. 
évi CLII. tv. 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ezen megbízatása e 
törvény erejénél fogva megszűnik. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgató  
                a személyügyi munkaerő-gazdálkodási igazgató 
Határidő:  2014. november 13. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 

bizottság nem képviselő tagjának megválasztott személytől az előírt esküt 
vegye ki. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester  
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                  
       a jogi és szervezési igazgató 
 Határidő: 2014. november 13. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a tisztségéről lemondott 

Barta Endre nem képviselő bizottsági tag figyelmét, hogy „az egyes 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. törvény 5. § 
(1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének 2014. november 28. napjáig tegyen eleget. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 
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megválasztott, illetve lemondott bizottsági tagok tiszteletdíjával kapcsolatos és 
szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a bekövetkezett változásokat 
a Közgyűlés SZMSZ-ének 3. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
       a jogi és szervezési igazgató 
Határidő:  2014. november 21. 
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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, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

374/2014. (XI.13.) határozata 
a 2014. évi munkatervének 2. módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 559/2013. (XII. 19.) 
határozatával elfogadott 2014. évi munkatervében a 2014. november 20-ra 
tervezett közgyűlési időpontot 2014. november 27-re módosítja azzal, hogy a 
munkaterv eredeti napirendi pontjai közül a 6. pontban szereplő napirendi pontot 
(„Javaslat az önkormányzat által fenntartott, gyermekek napközbeni ellátását 
biztosító intézményeknél alkalmazandó élelmezési normák és térítési díjak 
megállapítására”) nem tárgyalja meg, mert arról a 214/2014. (VI.19.) 
határozatában már döntött. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
    a jegyző 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    valamennyi igazgató és osztályvezető 
  - a végrehajtásban való közreműködést koordinálja: 
    közgyűlési és informatikai osztályvezető 
Határidő:  2014. november 27. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

375/2014. (XI.13.) határozata 
a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Gyermekek 

átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladatot 2015. január 1. napjától a 
Fészek Gyermekvédő Egyesülettel (2030 Érd, Karolina u. 3.) kötött - az 
egyesület által előkészített - feladat-ellátási szerződéssel látja el. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés aláírására. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2014. november 20. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban 

szereplő feladat végrehajtásához szükséges, összesen 2.717.915,- Ft 
önkormányzati forrást a 2015. évi költségvetési rendeletében biztosítja. 

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

határozat 2. pontjában foglalt kötelezettségvállalásokat a 2015. évi 
költségvetés előkészítése során vegye figyelembe, valamint utasítja a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
   a polgármester 
 - a kötelezettségvállalás előkészítéséért: 
   a jogi szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 - a költségvetés tervezéséért: 
    a jegyző 
 - a költségvetés véleményezéséért: 
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
   a pénzügyi bizottság elnöke 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
    az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2015. évi költségvetés előkészítésének időpontja 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 
határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsának, valamint a Fészek Gyermekvédő Egyesület elnökének.  

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2014. november 20.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 
15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

376/2014. (XI.13.) határozata 
a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott 

Gyermekek Átmeneti Otthona, Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális 
Szolgáltató Központ megszüntetésével kapcsolatos költségek viseléséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérség 

Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Gyermekek Átmeneti Otthona, 
Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Szolgáltató Központ megszüntetésével 
kapcsolatos költségek fedezetére 2014. évben 10.070.052,- Ft-ot biztosít, 
mely kötelezettségvállalás fedezetére Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 9. alcím Szociális és 
gyermekvédelmi feladatok – egyéb kiadások kiemelt előirányzat terhére 
Dunaújváros TKT jogcímen fedezetet biztosít. A megjelölt fedezetnövekedés 
forrását a költségvetési rendelet 5. melléklet Tartalék sorából, az 5.b. 
mellékletben az Intézményi tartalék soron szereplő előirányzat terhére 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 kötelezettségvállalás előkészítéséért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  
 - a költségvetés tervezéséért: 
  a jegyző 
 - a költségvetés véleményezéséért: 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
   Határidő: 2014. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 
határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsa részére.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2014. november 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 15 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

377/2014. (XI.13.) határozata 
 megüresedett álláshelyek betöltésének engedélyezéséről a Bartók 

Kamaraszínház és Művészetek Házában 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utólag jóváhagyja, hogy a  
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza a 2014. augusztus 28-án 
nyugdíjazás miatt megüresedő takarítói álláshelyre 2014. november 1-jétől 
takarítónőt alkalmazzon,azzal, hogy az állás betöltése az önkormányzat 
számára többletkiadással nem járhat. 

 
    Felelős:  - a határozat közlésért:  
 a polgármester 
 a határozat közlésében való közreműködésért: 
 - a jogi és szervezési igazgató 
 a határozat végrehajtásáért:  
 a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
    Határidő:  2014. november 20. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a  Bartók 

Kamaraszínház és  Művészetek Háza a 2014. december 30-án nyugdíjazás 
miatt megüresedő portás álláshelyre már a felmentési időszak alatt is, azaz 
2014. november 30-ától portást alkalmazzon, azzal, hogy az állás betöltése az 
önkormányzat számára többletkiadással nem járhat. 

 
Felelős:  - a határozat közlésért:  

  a polgármester 
 - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                     a jogi és szervezési igazgató 

Határidő:   2014. november 25. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
378/2014. (XI.13.) határozata 

állásfoglalás kialakítására az Alba Volán Zrt. által benyújtott menetrend 
módosítási javaslat tárgyában 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alba Volán Zrt. által a 18-as, 

29-es és 40-es jelű járatok közlekedését érintő, benyújtott menetrend-
módosítási javaslatot a határozat 1.a. melléklete szerinti menetrenddel 
elfogadja azzal, hogy a 35-ös számú járat menetrendje is módosuljon vásári 
napokon a Vásártér megközelítése érdekében és felkéri az Alba Volán Zrt.-t 
arra, hogy az új menetrendet tegye közzé azzal, hogy az új menetrend 2014. 
december 1-én napján lép hatályba.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata és az Alba Volán Zrt. között 2004. december 
hónapban létrejött közszolgáltatási szerződésnek – a határozat 1. pontjának 
figyelembevételével történő – 14. számú módosításához, egyben utasítja a 
polgármestert, hogy az Alba Volán Zrt. által előkészített, az 1. pontnak 
megfelelően előkészített szerződésmódosítást írja alá az ügyrendi, igazgatási 
és jogi bizottság véleményének kikérését követően.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
   - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
 a vagyonkezelési osztály vezetője 
 a jogi, szervezési és ügyviteli osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra  
                   érkezésétől számított 8 nap 
        - a szerződésmódosítás aláírására: 2014. december 01. 
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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, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), 
tartózkodott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

379/2014. (XI.13.) határozata 
 Dunaújváros víziközműveinek értékelése előkészítéséhez szükséges 

munkálatok elvégzésére ajánlatok bekérésére és forrás meghatározására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul 
veszi, hogy a víziközmű törvény előírásainak megfelelő vagyonértékelés 
előkészítéséhez az önkormányzatnak jelen határozat 1. melléklete szerint 
meghatározott adatokat szükséges szolgáltatnia. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője  
                 előterjesztés 4.-7. pontjai 
                 a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője  
                 3. pont  
      a Partvédelmi Vállalat igazgatója 11. pont csápos kutak 
                 a DSZSZ Kft. ügyvezetője 11. pont szennyvíztisztító telep  
                 a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő    
                   megérkezésétől számított 8 napon belül 
                  - az adatok bekérésére a határozatnak az előkészítő osztályra történő 
          megérkezésétől számított 8 napon belül 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, 

hogy ajánlatot kér jelen határozat 2. mellékletében meghatározott, 
Adatfeldolgozó által végzendő feladatok elvégzésére 7.999.999-Ft+ÁFA 
keretösszeget 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 a 
feladat elvégzésére, továbbá az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről 
szóló 1/2008.(I.18.) önkormányzati rendelete 37.§ (2) bekezdése értelmében 
az alábbi gazdasági társaságoktól e- mail-ben 2014. november 20-i 
ajánlattételi határidővel ajánlatot kér  
- Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. (7030 Paks, Kölesdi út 46.) 
- DVG  Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.(2400 Dunaújváros, Kenyérgyári u. 1.) 
- VTK Innosystem Kft.(1134 Budapest, Pattantyús utca 7.) 
egyúttal a nyertes ajánlattevő kiválasztására és az Adatközlési és feldolgozási 
szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert. 
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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 ajánlatoknak az előkészítő osztályra  
                    történő megérkezésétől számított 15 napon belül 
               
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. 

pontban 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 15 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

380/2014. (XI.13.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 339/2014. (IX.23.) határozata 

módosítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 339/2014. (IX.23.) közgyűlési 
határozat 1. pontját, a ”CAMINUS” Energiaracionalizálási Szolgáltató és 
Fővállalkozó Zrt.-vel fennálló vállalkozási és bérleti szerződése 
megszűnésével kapcsolatos döntés meghozatalára a következőképpen 
módosítja: 

 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 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 foglalat projektek során 
beépítésre került eszközöket a piaci érték 1%-áért, összesen 2.736.050.-Ft + 
Áfa összegért megvásárolja a 2014. évi költségvetés 7.A melléklet előirányzat 
ingatlanvásárlás sora terhére. 
A kifizetések az alábbiak szerint történnek: 

 
Kifizetés ideje Szerződések száma Összeg 

(nettó) 
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.  A 339/2014. (IX.23.) közgyűlési határozat többi pontja változatlan marad. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármester a 

határozat közlésére: 
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásért: 
 a polgármester 
 a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
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 - 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 – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

381/2014. (XI.13.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzeti 

Sportközpontok között  a Dunaújváros, Eszperantó út 6. szám alatt található 
ingatlanon megvalósítani kívánt beruházással kapcsolatos döntések 

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

Sportközpontok és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 
dunaújvárosi 316/1 helyrajzi szám alatt felvett, kivett tornacsarnok, udvar, 
egyéb épületek megnevezésű, 8034 m² nagyságú, természetben 
Dunaújváros, Eszperantó út 4. szám alatt lévő ingatlan vonatkozásában 
létrejött, a határozati javaslat 1. számú mellékleteként csatolt Együttműködési 
megállapodást elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy ha az 

Ingatlanon megvalósítani kívánt beruházásra vonatkozó közbeszerzési 
eljárások lefolytatására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
122.§ (7) bekezdés a) pontja, illetőleg a 122/A.§ (1) bekezdése alapján kerül 
sor, a tárgyi beruházás teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni 
képes, alábbi három gazdasági szereplőre vonatkozóan tesz javaslatot: 
1) DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (Cg.07-10-001030, székhely: 2400 
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1., adószám: 10728491-2-07.), 
2) Pentele Épületdoktor Kft. (Cg.07-09-019650, székhely: 2400 Dunaújváros, 
Eszperantó út 6., adószám: 23086944-2-07), 
3) UNIRENT HUNGÁRIA Kft. (Cg.09-09-016145, székhely: 4025 Debrecen, 
Simonffy u. 17-19., adószám: 14587870-2-09) 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 2. pontban foglalt 

közbeszerzési eljárást illetően a közbeszerzési szabályzat 7. b)-h) pontjaiban 
jelen határozattal a polgármesterre ruházza a döntési jogkört. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
követő 8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő 
(Pintér Attila), nem szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, Gál Roland, Hingyi László, 
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

382/2014. (XI.13.) határozata  
a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület 150.000.000.- Ft vissza 

nem térítendő támogatás - felhasználás elszámolásának elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadta a 
Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület részére - Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2013. (I.10.) határozata alapján - megítélt 
150.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatás pénzügyi elszámolását,  
egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra  
                érkezésétől számított 8 nap 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Hingyi Lászlót a  „Javaslat a DPASE Kft.-vel 
kötött kölcsönszerződésben szereplő 80 M Ft tartozás Dunaújváros Pálhalma 
Agrospeciál Sportegyesület által történő átvállalására” határozati javaslatára 
történő szavazásból kizárja – mellette szavazott 11 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő 
(Gál Roland), nem szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

383/2014. (XI.13.) 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 11. 
napirend „Javaslat a DPASE Kft.-vel kötött kölcsönszerződésben szereplő 80 M 
Ft tartozás Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület által történő 
átvállalására” 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 Gombos Istvánt a „Javaslat a DPASE Kft.-vel 
kötött kölcsönszerződésben szereplő 80 M Ft tartozás Dunaújváros Pálhalma 
Agrospeciál Sportegyesület által történő átvállalására” határozati javaslatára 
történő szavazásból kizárja – mellette szavazott 10 fő (Besztercei Zsolt, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Gál Roland), 
nem szavazott 4 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

384/2014. (XI.13.) 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 11. 
napirend „Javaslat a DPASE Kft.-vel kötött kölcsönszerződésben szereplő 80 M 
Ft tartozás Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület által történő 
átvállalására” 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 az „A” változatot – mellette szavazott 9 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő 
(Pintér Attila), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 4 fő (Besztercei 
Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

385/2014. (XI.13.) határozata 
a DPASE Kft.-vel kötött kölcsönszerződésekben szereplő 80 M Ft tartozás 

Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület által történő 
átvállalásáról 

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 kölcsönt változatlan visszafizetési feltételek mellett a Dunaújváros 
Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület (2407 Dunaújváros, Pálhalma 1.) átvállalja, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező Tartozás 
Átvállalási szerződés 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. december 01. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

386/2014. (XI.13.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Integrált Területi Programjának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi Programját. 
 
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. november 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot az 1. pontban „Hingyi 
László Dunaújváros, Móra F. u. 37. szám alatti lakost delegálja”, a 2. pontban 
„Izsák Endre Dunaújváros, Arany J. u. 56. szám alatti lakos delegálja” 
szövegrészek kiegészítésével – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), 
tartózkodott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

387/2014. (XI.13.) határozata 
tagok delegálására a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő-

bizottságába 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László Dunaújváros, 

Móra F. u. 37. szám alatti lakost delegálja a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. 
Igazgatótanácsába. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Izsák Endre Dunaújváros, Arany 

J. u. 56. szám alatti lakost delegálja a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. Felügyelő-
bizottságába. 

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

az elfogadott határozatot küldje meg a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. 8154 Polgárdi, 
Battyhány u. 132. címére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2014. november 18. 
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