
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 27-ei ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés 1. sürgősségi indítványként a „Javaslat 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottságában történő sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
személycserére”  című napirendet felvegye a tárgysorozatába – 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 

390/2014. (XI.27.) határozata 
„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és 
Társadalmi Kapcsolatok Bizottságában történő sürgősségi indítványként 
történő tárgyalásáról személycserére” című előterjesztés 1. sürgősségi 

indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 27-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként történő felvételre vonatkozó napirend tárgyalására, mely 
„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottságában történő sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
személycserére” című előterjesztést felveszi a közgyűlés napirendjére. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés 2. sürgősségi indítványként „Javaslat a 
Dunaújvárosi Jégcsarnokban kockázatcsökkentő tevékenységek bevezetéséhez  
szükséges munkák költségeinek megfizetésével kapcsolatos állásfoglalás 
kialakítására – UNISZOL-Létesítménygazdákodási Zrt.”  című napirendet felvegye a 
tárgysorozatába – 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 

391/2014. (XI.27.) határozata 
„Javaslat a Dunaújvárosi Jégcsarnokban kockázatcsökkentő tevékenységek 

bevezetéséhez  szükséges munkák költségeinek megfizetésével 
kapcsolatos állásfoglalás kialakítására – UNISZOL-Létesítménygazdákodási 

Zrt.” című előterjesztés 2. sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 27-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként történő felvételre vonatkozó napirend tárgyalására, mely 
„Javaslat a Dunaújvárosi Jégcsarnokban kockázatcsökkentő tevékenységek 
bevezetéséhez  szükséges munkák költségeinek megfizetésével kapcsolatos 
állásfoglalás kialakítására – UNISZOL-Létesítménygazdákodási Zrt.” című 
előterjesztést felveszi a közgyűlés napirendjére. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat az Egészségmegőrzési Központ – 
egészségügyi ágazatot érintő béremelésben nem részesülő – közalkalmazottainak 
illetménykiegészítésére”, a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
278/2014. (VI.19.) határozata hatályon kívül helyezésére és a DSZSZ Kft. DVCSH Kft.-
vel szemben fennálló követelésének megvásárlására”, valamint a „Javaslat a 
Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okirata 
módosításának elfogadására” című előterjesztések napirendek közüli levételét, 
valamint a nyílt ülés napirendi pontjának elfogadását – 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 két határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

392/2014. (XI.27.) határozata 
a „Javaslat az Egészségmegőrzési Központ – egészségügyi ágazatot érintő 

béremelésben nem részesülő – közalkalmazottainak illetménykiegészítésére”, a 
„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 278/2014. (VI.19.) 

határozata hatályon kívül helyezésére és a DSZSZ Kft. DVCSH Kft.-vel szemben 
fennálló követelésének megvásárlására”, valamint a „Javaslat a Dunaújváros és 

Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okirata módosításának 
elfogadására” című előterjesztések napirendek közüli levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat az Egészségmegőrzési 
Központ – egészségügyi ágazatot érintő béremelésben nem részesülő – 
közalkalmazottainak illetménykiegészítésére”, a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlése 278/2014. (VI.19.) határozata hatályon kívül helyezésére és a 
DSZSZ Kft. DVCSH Kft.-vel szemben fennálló követelésének megvásárlására”, 
valamint a „Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 
Alapító Okirata módosításának elfogadására” című előterjesztéseket a napirendek 
közül levette. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

393/2014. (XI.27.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 27-ei nyílt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
01. Sürgősségi indítvány 

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és 
Társadalmi Kapcsolatok Bizottságában történő személycserére 
 

02. Sürgősségi indítvány 
Javaslat a Dunaújvárosi Jégcsarnokban kockázatcsökkentő tevékenységek 
bevezetéséhez  szükséges munkák költségeinek megfizetésével kapcsolatos 
állásfoglalás kialakítására – UNISZOL-Létesítménygazdákodási Zrt. 
 

1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 
végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben 
hozott polgármesteri határozatokról 
 

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 

3. Javaslat a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
39/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadására 
 

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (II.21.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
 

5. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról” szóló 40/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

alapellátási területi ellátási kötelezettségről szóló 15/2012. (III.9.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 

7. Javaslat az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti 
intézményekről szóló 22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata működtetésében lévő  

köznevelési intézményekben, valamint az Egyesített Szociális Intézmény és 
Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményben közétkeztetési 
szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a közoktatási intézményekben alkalmazandó 
napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetési térítési díjról szóló 
önkormányzati rendelet módosítására  

 
9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „az év 

első újszülöttjének támogatásáról” szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
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10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

57/2011.(XII. 16) építményadóról szóló önkormányzati rendelet módosítására 
 
11. Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő 

támogatására – 2015. évre  
 
12. Javaslat a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága által az 

önkormányzati fenntartású intézményekben végzett ellenőrzés miatti elvonás és 
a 2014. június 1-jével történő állami támogatás lemondásának költségvetés 
kihatásának rendezésére 

 
13. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetnél megüresedett 

álláshelyek betöltésére 
 

14. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 
költségvetésének állami támogatás csökkentése miatti forrás biztosítására 

 
15. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai intézményben megüresedett álláshely betöltésére 
 
16. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálatnál megüresedő álláshely betöltésére 

 
17. Javaslat Kiss Éva Irén egyéni vállalkozó fogászati röntgen asszisztens és Krupp 

Margit egyéni vállalkozó fogászati röntgen asszisztens egészségügyi 
szolgáltatókkal kötött egészségügyi ellátási szerződések módosítására 

 
18. Javaslat a Dunaújvárosi Vegyeskar részére nyújtott visszatérítendő támogatással 

kapcsolatos kérelem elbírálásáról 
 
19. Javaslat címerkiállításon való részvételre vonatkozó együttműködési 

megállapodás meghosszabbítására vagy felmondására 
 
20. Javaslat Dunaújváros kerékpárútjainak felújításáról kötött vállalkozási 

keretszerződés módosítására 
 
21. Javaslat a dunaújvárosi 2976/46 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található 
ingatlan hasznosítására (Vesztergom Lóránt János e.v. kérelme) 

 
22. Javaslat a Dunaújváros, Vasmű út 10./A szám alatti, 180/3/A/1hrsz.-ú helyiség 

ingyenes használatba adására a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú 
Non-profit Kft. részére 

23. Javaslat a dunaújvárosi 142 hrsz.-ú, természetben Dózsa György tér 
pinceszintjének hasznosítására a Corner-Trade Kft. kérelme alapján 
  

24. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által végzett ingatlan- és 
vételhátralék kezelési tevékenységre vonatkozó megbízási díjak elfogadására 
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25. A Titánok Utánpótlás Football Club Nagyvenyim részére tulajdonosi hozzájárulás 
élő füves sportpálya kialakítására a Dunaújváros 490/2 hrsz.-ú, természetben 
Dunaújváros Radnóti M. u. 6. szám alatt található ingatlanon 

 
26. Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda folyamatos üzemeltetése biztosításához 

szükséges döntés meghozatalára a szerződés felmondása miatt 
 
27. Javaslat a Pro Cultura Intercisae Díj részét képező műtárgy megrendelésére 
 
28. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 

közbeszerzési terve 5. számú módosítására 
 
29. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kisajátítási eljárás 

megindítása tárgyában hozott 303/2014. (VIII.7.) határozata hatályon kívül 
helyezésére 

 
30. Javaslat a nagy összegű behajthatatlan követelések könyvviteli mérlegben 

történő kivezetésére 
 
31. Javaslat a 2015. évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyására 
 
32. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírására 
 
33. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítására 
 
34. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 
 
35. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató 

elfogadására 
 
36. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tanácsnokainak 

megválasztására 
 

Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a meghívottak részére tanácskozási jogot – 
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) 
– biztosított és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

394/2014. (XI.27.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 27-ei nyílt ülésére 
meghívott személyek tanácskozási jogának biztosítását elfogadta. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés „Dunaújváros Egészségügyiért” díj 
adományozásáról szóló napirendet zárt ülésen tárgyalja – 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. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés „Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezetőinek 
visszahívására, új ügyvezető megválasztására” című napirendet zárt ülésen tárgyalja 
– 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 határozatokat hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

395/2014. (XI.27.) határozata 
„Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezetőinek visszahívására, új ügyvezető 

megválasztására” című előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásnak 
felvételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 27-ei zárt ülésére 
történő felvételre vonatkozó napirend tárgyalására, mely „Javaslat a Dunanett 
Nonprofit Kft. ügyvezetőinek visszahívására, új ügyvezető megválasztására” című 
előterjesztést felveszi a közgyűlés zárt ülésének napirendjére. 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
396/2014. (XI.27.) határozata 

„Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezetőinek visszahívására, új ügyvezető 
megválasztására” vonatkozó előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 27-ei zárt ülésre felvett 
napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezetőinek 
visszahívására, új ügyvezető megválasztására”, zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 
50.§-a, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:111.§ (1) 
bekezdésére való hivatkozással, tekintettel arra, hogy e rendelkezés szerint a 
gazdasági társaság legfőbb szervének ülése nem nyilvános.  
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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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 
397/2014. (XI.27.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 27-ei zárt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat „Dunaújváros Egészségügyéért” díj adományozására 
 
2. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezetőinek visszahívására, új ügyvezető 

megválasztására 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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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 

398/2014. (XI.27.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottságában történő személycseréről 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Kovács Juditnak, a közbiztonsági 
és társadalmi kapcsolatok bizottsága nem képviselő tagjának a bizottsági 
tisztségéről való lemondását 2014. november 30. napjával tudomásul veszi, 
2014. december 1. napjától Mészáros Lászlót 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. december 1. 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. december 1. 
 
3.) 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 28. 
 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a tisztségéről lemondott 

Kovács Judit 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. december 15. napjáig tegyen eleget. 

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

megválasztott, illetve lemondott bizottsági tagok tiszteletdíjával kapcsolatos és 
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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. december 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot az 1. pontjában 
„sportlétesítmények ingatlanhasznosítási előirányzat terhére” szövegrész 
kiegészítésével – 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  

399/2014. (XI.27.) határozata  
a Dunaújvárosi Jégcsarnokban kockázatcsökkentő tevékenységek 

bevezetéséhez  szükséges munkák költségeinek megfizetésével kapcsolatos 
állásfoglalás kialakításáról 

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

UNISZOL-Létesítménygazdálkodási  Zrt. által a hatósági és jogszabályi 
megfeleléshez szükséges kockázatcsökkentő tevékenységek bevezetése díjának, 
úgymint ammónia gázérzékelő és vészjelző rendszerből átjelzés kiépítésének a 
gépház és a kézilabdacsarnok között: 126.000.- Ft +Áfa, valamint a szélzsák 
45.000.- Ft-Áfa , azaz bruttó 217.170.-Ft költségét számla benyújtását követően 
megfizeti az UNISZOL Létesítménygazdálkodási Zrt. részére, továbbá megrendeli 
az ammónia berendezés kiépítését 1.400.000.-Ft+Áfa azaz bruttó 1.778.000.- Ft 
összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 
költségvetés vagyonkezelési feladatok sorról a sportlétesítmények 
ingatlanhasznosítási előirányzat terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az UNISZOL Létesítménygazdálkodási Zrt. által előkészített vállalkozási 
szerződést az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság jóváhagyását követően 
aláírja. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől 
                   számított 8 nap 
                 - a vállalkozási szerződés megkötésére: a határozat érintettekkel való  
                   közlését követő 30 napon belül 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

megjelölt összeget a 2014. évi költségvetés következő módosításakor vegye 
figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
               - a költségvetés módosításáért:  
                 a jegyző  
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
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                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke  
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
                 a Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési, Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: a 2014. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 
10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), tartózkodott 4 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az I. fejezetet – 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. 
 
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 
400/2014. (XI.27.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok határidő módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
- a 77/2014. (IV.24.) határozat végrehajtási határidejét Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének soron következő rendes ülésének időpontjára módosítja. 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzett határozat tekintetében a 
jelentés II. részével nem érintett egyéb rendelkezéseit változatlan tartalommal 
hatályban tartja. 
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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), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
megalkotta a 16/2014. (XI.27.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
megalkotta a 17/2014. (XI.28.) 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, 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 

401/2014. (XI.27.) határozata 
az időskorúak átmeneti segélyezésének 2014. december havi biztosítására tett  

intézkedésekről  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése - az időskorúak 2014. évi átmeneti 

segélyezésének biztosítása érdekében - a 2014. évi költségvetés szociális 
segélyezés átmeneti segély előirányzatát 55.000 E Ft-tal, továbbá az igazgatás 
dologi kiadás sorát 8.690 E Ft-tal megemeli.  

 
2. A támogatás fedezetéül a Közgyűlés a 2014. évi költségvetés rendelet: 

-  5. melléklet szociális és gyermekvédelmi feladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai 
kiadási sorból 16.500 E Ft-ot,  

- 7.a melléklet belterületi utak fejlesztése pályázat sorból 40.994 E Ft-ot, és  
- 5.b melléklet általános tartalék kiadási sorból 6.196 E Ft-ot  
jelöl meg. 

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

pontban szereplő feladatban költségvetés kihatását a soron következő 
költségvetési rendeletmódosításban szerepeltesse. 
 
Felelős:     - a költségvetés módosításáért 
                     a jegyző       
                   - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                     az adó, költségvetési és pénzügyi 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 – 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) – megalkotta a 18/2014. (XI.28.) 
önkormányzati rendeletet. 
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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 Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – megalkotta 
a 19/2014. (XI.28.) 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, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – megalkotta a 20/2014. (XI.28.) 
önkormányzati rendeletet. 
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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 Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 
2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

402/2014. (XI. 27) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata működtetésében lévő 

köznevelési intézményekben, valamint az Egyesített Szociális Intézmény és 
Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményben közétkeztetési 

szolgáltatói áremelés elfogadásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által fenntartott 
köznevelési intézményekben (óvoda, általános és középiskola), valamint az 
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai a 
2015. január 1-jétől alkalmazandó szolgáltatási díjat (nyersanyagköltség és 
rezsiköltséget) az alábbiak szerint határozza meg: 

 
- Intézmény nyersanyagköltség 

- Ft/nap/adag 
- Rezsi 

- Ft/nap/adag 
Vállalkozói díj 
- Ft/nap/adag 

Óvoda 327 + áfa 356 + áfa 683,00 +áfa 
Általános iskolai 
napközi otthon 
- tízórai 
- ebéd 
- uzsonna 

405 + áfa 
 

65 + áfa 
276 + áfa 
64 + áfa 

347 + áfa 
 

81 + áfa 
185 + áfa 
81 + áfa 

752,00 +áfa 
 

146,00 +áfa 
461,00 +áfa 
145,00 +áfa 

Általános iskolai ebéd 276 + áfa 185 + áfa 461,00 +áfa 
Középiskolai ebéd 294 + áfa 222 + áfa 516,00 +áfa 
Középiskolai 
kollégium 

- reggeli 
- ebéd 
- vacsora 

676 + áfa 
154 + áfa 
294 + áfa 
228 + áfa 

604 + áfa 
172 + áfa 
222 + áfa 
210 + áfa 

1280,00 +áfa 
326,00 +áfa 
516,00 +áfa 
438,00 +áfa 

ESZI 522 + áfa 242 + áfa 764,00 +áfa 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a 1.) pontban 

foglalt döntést az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 
tárgyalásakor  vegye figyelembe. 

 
Felelős: 

 
- a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
  a polgármester 

 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
   a Jogi és Szervezési Igazgatóság igazgatója 
 - a költségvetés módosításáért: 

  a jegyző 
 - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
   az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője  
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  a Jogi és Szervezési Igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2015. évi költségvetési rendelet tervezése 

 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
Dunaújvárosi Óvoda, a Gazdasági Ellátó Szervezet, illetve az ESZI vezetőit 
tájékoztassa a közgyűlés határozatáról. 

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a Jogi és Szervezési Igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2014. december 1. 
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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 Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 
2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – megalkotta 
a 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletet. 
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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) – megalkotta a 22/2014. (XI.28.) önkormányzati 
rendeletet. 
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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 

403/2014. (XI.27.) határozata 
az év első újszülöttje támogatásának biztosítására tett intézkedésekről  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 30/2009. (I.22.) KH. 

számú határozatát hatályon kívül helyezi, és egyidejűleg elhatározza, hogy 
minden naptári év első dunaújvárosi újszülöttje részére 300.000,- Ft egyösszegű 
támogatást biztosít. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a támogatás után fizetendő 
valamennyi közteher (adó és járulék) megfizetését vállalja. 

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

- a minden évben - törvényes képviselőkkel kötendő 1. pontban írt támogatási 
összegre vonatkozó szerződést - az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérését követően - az önkormányzat nevében aláírja.  

 
      Felelős:   - a megállapodás aláírásáért:  

                   a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:   
                   a szociális osztály vezetője 
Határidő: - a megállapodás aláírására: a szerződés aláírásához szükséges feltételek 

teljesítését követő munkanap 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2015. 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 szociális osztály vezetője 

                  - a költségvetés tervezéséért: 
             a jegyző       

                  - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                    az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:    a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változattal – mellette szavazott 9 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 5 fő (Besztercei Zsolt, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Hingyi 
László) – megalkotta a 23/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletet. 

 
(Hingyi László képviselő a 11. napirendi pont szavazása után szóban jelezte a 
közgyűlés és a jegyzőkönyvvezető felé, hogy nem szavazott és kérte, hogy 
szavazatát „igen” szavazatként vegyék figyelembe. Ezáltal az „igen” szavazatok 
száma 10-re módosult.) 
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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 Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
ellene szavazott 1 fő (Pintér Tamás), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

404/2014. (XI.27.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújvárosi Amerikai Futball 

Sportegyesület pályázati úton történő támogatásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2013. (I.25.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2015. január 01. és 2015. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Pályázott összeg (Ft + Áfa) 
Dunaújvárosi 
Amerikai Futball 
Sportegyesület 

2015.01.01-2015.12.31. 3.200.000 

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

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, 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 
Miniszter által 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 szerződéstervezetnek a Miniszter 
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2014. december 05. 
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- a határozat végrehajtására: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 
működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata 
eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 

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

a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma 
közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat internetes 
honlapján. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a Jogi Igazgatóság igazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: 2014. december 05. 
                 - a határozat végrehajtására: 2014. december 31. 
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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 Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Tamás) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

405/2014. (XI.27) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújvárosi Városi 

Sportiskola pályázati úton történő támogatásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2013. (I.25.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2015. január 01. és 2015. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Pályázott összeg (Ft + Áfa) 
Dunaújvárosi Városi 
Sportiskola 

2015.01.01-2015.12.31. 5.000.000 

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

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, 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 
Miniszter által 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 szerződéstervezetnek a Miniszter 
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2014. december 05. 
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 - a határozat végrehajtására: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 
működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata 
eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 

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

a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma 
közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat internetes 
honlapján. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a Jogi Igazgatóság igazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: 2014. december 05. 
                 - a határozat végrehajtására: 2014. december 31. 
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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, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

406/2014. (XI.27.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújvárosi Labdarúgó 

Szövetség  pályázati úton történő támogatásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2013. (I.25.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2015. január 01. és 2015. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Pályázott összeg (Ft + Áfa) 
Dunaújvárosi 
Labdarúgó Szövetség  

2015.01.01-2015.12.31. 4.991.441 

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

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, 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 
Miniszter által 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 szerződéstervezetnek a Miniszter 
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2014. december 05.  
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 - a határozat végrehajtására: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 
működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata 
eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 

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

a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma 
közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat internetes 
honlapján. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a Jogi Igazgatóság igazgatója  
Határidő: - a határozat közlésére: 2014. december 05. 
                 - a határozat végrehajtására: 2014. december 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Sztankovics László képviselő közvetlenül a szavazás után jelezte a közgyűlés és a 
jegyzőkönyvvezető felé, hogy nem szavazott és kérte, hogy szavazatát „igen” 
szavazatként vegyék figyelembe. Ezáltal az „igen” szavazatok száma 13-ra 
módosult.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

407/2014. (XI.27.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaferr SE pályázati úton 

történő támogatásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2013. (I.25.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2015. január 01. és 2015. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Pályázott összeg (Ft + Áfa) 
Dunaferr 
Sportegyesület 

2015.01.01.-2015.12.31. 50.000.000 

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

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, 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 
Miniszter által 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 szerződéstervezetnek a Miniszter 
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
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              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2014. december 05. 

- a határozat végrehajtására: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 
működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata 
eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 

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

a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma 
közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat internetes 
honlapján. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a Jogi Igazgatóság igazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: 2014. december 05. 
                 - a határozat végrehajtására: 2014. december 31. 
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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 Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Sztankovics László),– elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Sztankovics László képviselő közvetlenül a szavazása után jelezte a közgyűlés és a 
jegyzőkönyvvezető felé, hogy nem szavazott és kérte, hogy szavazatát „igen” 
szavazatként vegyék figyelembe. Ezáltal az „igen” szavazatok száma 14-re 
módosult.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

408/2014. (XI.27.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a DPASE Kft. pályázati úton 

történő támogatásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2013. (I.25.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2015. január 01. és 2015. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Pályázott összeg (Ft + Áfa) 
DPASE Kft. 2015.01.01-2015.12.31. 62.475.068 
 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, 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 
Miniszter által 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 szerződéstervezetnek a Miniszter 
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
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              - a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2014. december 05.  

 - a határozat végrehajtására: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 
működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata 
eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 

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

a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma 
közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat internetes 
honlapján. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a Jogi Igazgatóság igazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: 2014. december 05. 
                 - a határozat végrehajtására: 2014. december 31. 
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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  

409/2014. (XI.27.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő 

támogatásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2013. (I.25.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezeteket nyertes pályázónak nyilvánítja, és 
az alábbi költségvetési támogatásban részesíti őket a 2015. január 01. és 2015. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Pályázott összeg (Ft + 

Áfa) 
Újvárosi Hokillák SE 2015.01.01.-2015.12.31. 5.959.497 
Danubius KSE 2015.01.01.-2015.12.31. 11.562.080 
Dunaújvárosi Kohász 
Labdarúgó Öregfiúk Egyesület 

2015.01.01.-2015.12.31. 2.500.000 

Titán Sportegyesület 2015.01.01.-2015.12.31. 5.914.674 
Angels Női Jégkorong 
Egyesület 

2015.01.01.-2015.12.31. 2.749.752 

Dunaújvárosi Atlétikai Club 2015.01.01.-2015.12.31. 11.032.000 
Dunaújvárosi Főiskola Diák 
Sportegyesület 

2015.01.01.-2015.12.31. 7.000.000 

Mezőföldi Sólymok Íjász 
Egyesület 

2015.01.01.-2015.12.31. 307.200 

Dunaújvárosi Jégkorong Kft. 
(Dab.Docler Hokiklub) 

2015.01.01.-2015.12.31. 63.500.000 

Dunaújvárosi Főiskola – 
Dunaújvárosi Kézilabda 
Akadémia Knkft. 

2015.01.01.-2015.12.31. 25.200.000 

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

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
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versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által 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 szerződéstervezetnek a Miniszter 
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
               - a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2014. december 05. 

- a határozat végrehajtására: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 
működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata 
eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 

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

a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma 
közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat Internetes 
honlapján. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Jogi igazgatóság igazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: 2014. december 05. 
                 - a határozat végrehajtására: 2014. december 31. 
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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  

410/2014. (XI.27.) határozata 
szabad korcsolya finanszírozásáról, diákok szabadidő sportolásáról és 

tömegsportról, egyéb szabadidős tevékenységre elkülönített pénzeszköz 
biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. évben a sportlétesítmény 

bérleti díj előirányzott keretből 12.928.288 Ft (274.320 E Ft maradékát) összeget 
elkülönít szabad korcsolya finanszírozására, diákok szabadidő sportolására és 
tömegsportra, egyéb szabadidős tevékenységre, sportszervezetek pályázaton 
kívüli létesítményhasználatára, fenti tevékenységek oktatási intézmények, jogi és 
természetes személyek általi igénybevételének biztosítására. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 2. számú mellékletét képező, az 1. pontban foglaltakat tartalmazó 
„Megállapodás ingatlanrészek sportcélú hasznosításáról” szerződés megkötésére 
a létesítményüzemeltető konzorciummal. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
               - a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő:  - a határozat közlésére és a szerződés megkötésére: 2014. december 05- 
  ig 
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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  

411/2014. (XI.27.) határozata 
a sportszervezetek létesítmény használatának bérleti díja költségvetési 

fedezetének biztosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 274.320. E Ft 
kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetés tervezésekor 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 tervezéséért: 
                    a jegyző 
                  - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
          a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    a pénzügyi bizottság elnöke 
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 
     az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője   
Határidő:    2015. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” változatot – 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, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), tartózkodott 1 fő 
(Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

412/2014. (XI.27.) határozata                                                                                                  
a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága által az önkormányzati 

fenntartású intézményekben végzett ellenőrzés miatti elvonás és a 2014. június 
1-jével történő állami támogatás lemondásának költségvetés kihatásának  

rendezésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a MÁK által a gyermekétkeztetés 
támogatása jogcímen igényelt állami támogatás megalapozottsága tárgyában 
folytatott ellenőrzés során feltárt eltérések, visszafizetési kötelezettség rendezése 
érdekében Dunaújváros 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.21.) 
önkormányzati rendelet 12. § (10) bekezdésében rögzítettek alapján a 
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2014. évi költségvetéséből 4.423 E Ft-ot 
von el. 

 
Az intézmény 2014. évi költségvetési elvonása a költségvetés intézményi tartaléka 
összegét növeli. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Óvodától, Bölcsődék 

Igazgatóságától és Dunaújvárosi Kistérségi Társulástól az állami támogatásról 
történő lemondás összegét nem vonja el. A költségvetési bevétel kiesést 4.337 E 
Ft-ot, a Magyar Államkincstár előző évi felülvizsgálatából adódó fizetési 
kötelezettség tartalék sor terhére kell elszámolni. 

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

következő költségvetési rendelet módosításánál az 1-2 pontban meghatározott 
átcsoportosítást vegye figyelembe. 

 
Felelős:  a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a gazdasági igazgató 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: következő költségvetési rendelet módosítása 
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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 

413/2014. (XI.27.) határozata 
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetnél megüresedett álláshelyek 

betöltéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utólag hozzájárul ahhoz, hogy a 
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 

- a Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézményben 2014. július hónaptól 4 órában 1 fő portás és 2014. szeptember 1-
jétől 4 órában 1 fő portás, valamint 2014. november 14-től 1 fő takarító, 

- a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnáziumban 2014. szeptember 1-jétől 1 fő 
karbantartó, 

- a Petőfi Sándor Általános Iskolában 2014. szeptember 1-jétől 1 fő udvaros és 
2014. november 25-től 1 fő karbantartó helyett 1 fő takarító, valamint 

- a Móricz Zsigmond Általános Iskolában 2014. október 1-jétől 1 fő karbantartó, 
- a Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium 

intézmény kollégiumában 2014. október 18-tól 1 fő portás 
álláshelyet betöltötte. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
Szervezet igazgatóját, hogy tájékoztassa az Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztályt 
arról, hogy keletkezett-e bérmegtakarítása az 1. pontban meghatározott álláshelyek  
megüresedése és betöltése közötti időszakban. Amennyiben keletkezett 
bérmegtakarítás, úgy azzal számoljon el, és intézkedjen annak leadásáról. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                   a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:   2014. december 15. 
 

3, Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
részére. 
 
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester       
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
              a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   a határozat közlésére: 2014. december 5. 
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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 

414/2014. (XI. 27.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

állami támogatás csökkentése miatti forrás biztosítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati fenntartású 

intézmények 2014. évi állami támogatás csökkentésének kompenzálására a 
Magyar Államkincstár előző évi felülvizsgálatából adódó fizetési kötelezettség 
tartalék sort jelöli meg 6.481 E Ft összeggel. 

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

következő költségvetési rendelet módosításánál az 1. pontban meghatározott 
átcsoportosítást vegye figyelembe. 

 
Felelős:  a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a gazdasági igazgató 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: következő költségvetési rendelet módosítása 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

Dunaújvárosi Óvodától a szeptember 1-től érvényesülő létszám csökkenés miatt - 
az intézménytől bekért számítási adatok alapján - készítse elő az elvonást 
megalapozó határozatot. 

 
Felelős:  a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jegyző 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2014. december 18. 
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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 

415/2014. (XI. 27.) határozata 
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonaiban  megüresedett álláshely betöltéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesített 

Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény 
Barátság út 27. szám alatti telephelyén lévő idősek otthonában 2014. október 1-től 
megüresedett 1 fő takarító álláshelyet 2014. december 1. napjától az intézmény 
vezetője betöltse.  

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
  az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet 

 Idősek Otthonai intézmény vezetője 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
     Határidő:    2014. november 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Egyesített Szociális 

Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetőjét, 
hogy számoljon el az 1. pontban meghatározott álláshely betöltése során 
keletkezett bérmegtakarítással és intézkedjen annak leadásáról az Adó, 
Költségvetési és Pénzügyi Osztály felé. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

  az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet 
 Idősek Otthonai intézmény vezetője 

  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:   2014. december 15. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője részére. 

 
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester       
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
              a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   a határozat közlésére: 2014. november 28. 
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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 

416/2014. (XI.27.) határozata 
az Útkeresés Segítő Szolgálatnál megüresedett álláshely betöltéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utólag hozzájárul ahhoz, hogy az 

Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője az intézmény székhelyén 2014. 
augusztus 26-tól az 1 fő napi 5 órás takarító álláshelyet betöltötte.  

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

határozatot küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője részére. 
 
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester       
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
              a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   a határozat közlésére: 2014. december 5. 
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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 

417/2014. (XI.27.) határozata 
Kiss Éva Irén egyéni vállalkozó fogászati röntgen asszisztens és Krupp Margit 
egyéni vállalkozó fogászati röntgen asszisztens egészségügyi szolgáltatókkal 

kötött egészségügyi ellátási szerződések módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Kiss Éva 
Irén egyéni vállalkozó fogászati röntgen asszisztens és Krupp Margit egyéni 
vállalkozó fogászati röntgen asszisztens egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
egészségügyi ellátási szerződések a jelen határozat 1–2. melléklete szerinti 
formában és tartalommal módosításra kerüljenek.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban jóváhagyottak szerint a hatályos egészségügyi ellátási 
szerződések módosítását írja alá, és az érintetteket 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. december 8. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 2. 

pont szerinti szerződések 1-1 példányát küldje meg az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatala, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet és 
az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére. 

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2014. december 10. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az I. 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 

418/2014. (XI.27.) határozata 
a Dunaújvárosi Vegyeskar részére nyújtott visszatérítendő támogatás 

visszafizetési határidejének módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DMJV Önkormányzata és a 
Dunaújvárosi Vegyeskar között 2014. január 07-én létrejött, „Támogatási 
szerződés” 2. számú módosítását a határozat mellékletében foglaltaknak 
megfelelően támogatja, azzal, hogy a támogatási szerződés 6.1. pontjában, a 
támogatás visszafizetésére megállapított „2014. szeptember 30-ig” időpontot 
„2015. április hó 30-ig” időpontra módosítja. 

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

határozat mellékletét képező, „Támogatási szerződés” 2. számú módosítását írja 
alá. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester  
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi és szervezési igazgató        
Határidő:  2014. december 15. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 

határozatot a Dunaújvárosi Vegyeskar elnöke részére küldje meg.  
  

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester  
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi és szervezési igazgató        
Határidő:    2014. december 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” változatot – mellette szavazott 14 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

419/2014. (XI.27.) határozata  
címerkiállításon való részvételre vonatkozó együttműködési megállapodás 

meghosszabbításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy 2015. február 1. 
napjától is részt vesz a WestEnd City Center által szervezett címerkiállításon a 
település címerével.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a címerkiállítás díját 72.000,-

Ft+Áfa/év  összegben jóváhagyja. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az 1. pontban meghatározott feladat ellátására vonatkozó szerződés 
meghosszabbítása iránt intézkedjen.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
  a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  a jogi szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2014. november 30. 
                      
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. 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 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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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e    
határozatot küldje meg a West End Magyarország Ingatlanhasznosító Zrt.-nek. 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

420/2014. (XI.27.) határozata 
Dunaújváros kerékpárútjainak felújításáról kötött vállalkozási keretszerződés 

módosítására 
 
 1.  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. december 10. 
 
 2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos módosításokat 
végezze el. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  2014. december 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, 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), nem szavazott 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

421/2014. (XI.27.) határozata 
a dunaújvárosi 2976/46 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosítására (Vesztergom Lóránt János e.v. kérelme) 

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

értékesíteni kíván a dunaújvárosi 2976/46 hrsz. alatt nyilvántartott, 1.504 m2 
nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlant. Az ingatlan 
kikiáltási ára 4.500,-Ft/m2. 

 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján 
az értékesíteni kívánt ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. 

 
A vételáron felül a nyertes pályázót terhelik a telekalakítás, az értékbecslés, illetve 
az értékesítésre vonatkozó pályázat megjelentetésének költségei.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a jelen határozat 

mellékletét képező pályázati kiírást, egyúttal utasítja a polgármestert a pályázati 
kiírásnak a Dunaújváros című lapban való megjelentetéséhez szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:  - a pályázati kiírás megjelentetésére: 2014. december 15. 
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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  

422/2014. (XI.27.)  határozata  
a Dunaújváros, Vasmű út 10./A szám alatti, 180/3/A/1hrsz.-ú helyiség ingyenes 

használatba adására a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit 
Kft. részére 

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

Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező dunaújvárosi, Vasmű út 10.A. 
szám alatt található, 180/3/A/1 hrsz.-ú, üzlethelyiség megnevezésű 94m2 nagyságú 
ingatlant haszonkölcsönbe adja a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Non-profit 
Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 10./A) részére jelen határozat mellékletét képező 
szerződés alapján 2014. december 01. napjától határozatlan időre. 

 
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 

 



 55 
 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „D” 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 

423/2014. (XI.27.) határozata 
a dunaújvárosi 142 hrsz.-ú, természetben Dózsa György tér pinceszintjének 

hasznosítására a Corner-Trade Kft. kérelme alapján 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező dunaújvárosi 
142 hrsz.-ú, 3353 m2 nagyságú, kivett közterület megnevezésű, természetben 
Dunaújváros, Dózsa György tér földszíne alatti (K&H Bank és Dózsa Gy. tér 
közötti szakasz) 100 m2 nagyságú ingatlanrészt bérbe adja a Corner-Trade Kft. 
részére azzal, hogy ott bérlő a tulajdonát képező 139/2/A/1 hrsz. alatt található 
konyha rendeltetésű helyiség bővítése céljából konyha funkciójú helyiséget 
alakítson ki. A bérleti jogviszony határozott, a használatbavételi engedély jogerőre 
emelkedésének napjától számított 15 éves időtartamra jön létre. A bérleti díj 
15.000,-Ft/hó, megfizetésének kezdő időpontja az építési engedély jogerőre 
emelkedésének napja. 

 
2. A Corner-Trade Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. a pinceszinti bővítés után vállalja 

saját költségén a felszínen az eredeti burkolati szintek és burkolatok 
visszahelyezését, hogy a tér jelenlegi arculata ne módosuljon. A közterületek 
használatáról szóló 7/2012.(I.20.) önkormányzati rendelet értelmében a közterület 
rendeltetéstől eltérő használatához érvényes közterület-használati engedély 
szükséges, mely engedély nem pótolja más a tevékenység gyakorlásához 
szükséges engedély, hozzájárulás beszerzését. 

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

közlésére és jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől 
           számított 8 napon belül 

- a bérleti szerződés 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 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 Közgyűlése 

424/2014. (XI.27.) határozata 
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által végzett ingatlan- és vételhátralék 

kezelési tevékenységre vonatkozó megbízási díjak elfogadására 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot bízza meg 
2015. évben az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokat érintő ingatlan-és 
vételhátralék kezelési feladatok ellátásával. A megbízás határozott időre, 2015. 
január 01. napjától 2015. december 31. napjáig szól.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 

Zrt. ingatlankezelési tevékenysége megbízási díját évi bruttó 7.268.556-Ft 
összeggel elfogadja 2015. január 01. napjától. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 

Zrt. vételárhátralék kezelési tevékenysége megbízási díját évi 1.800.000,-Ft+áfa 
összeggel elfogadja 2015. január 01. napjától. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-

vezérigazgatóját a határozat 1. pontjában hivatkozott tevékenységekre 
vonatkozó megbízási szerződések előkészítésére, valamint a 2014. évi 
beszámoló és a 2015. évi lakóház kezelési terv elkészítésére, egyúttal 
felhatalmazza a polgármester a szerződések aláírására az Ügyrendi, Igazgatási 
és Jogi Bizottság véleménye kikérését követően. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         
                 a polgármester                                    
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a DVG. Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  
                 a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
                 az Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
                 a Közigazgatási Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztálynak való  

megküldését követő 8 napon belül a szerződés aláírására: a határozat 
érintettekkel való közlését követő 30 napon belül a 2015. évi lakóház-
kezelési terv elkészítésére: 2015. április 30. a 2014. évi beszámoló 
elkészítésére: 2015. május 31. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetés tervezésekor vegye 
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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 tervezéséért: 
                    a jegyző 
                  - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
          a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    a pénzügyi bizottság elnöke 
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 
                    az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:    a 2015. évi önkormányzati költségvetés tervezésének 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, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Pintér 
Tamás), nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Hingyi László, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

425/2014. (XI.27.) határozata 
a Titánok Utánpótlás Football Club részére tulajdonosi hozzájárulás élő füves 

sportpálya kialakítására a Dunaújváros 490/2 hrsz.-ú, természetben 
Dunaújváros Radnóti M. u. 6. szám alatt található ingatlanon 

  
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem adja hozzájárulását a Titánok 

Utánpótlás Football Club Nagyvenyim részére a Dunaújvárosi 490/2 hrsz.-ú, 
természetben Dunaújváros, Radnóti M. u. 10. szám alatt található a Lorántffy 
Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium sportpályáján létrehozandó 
élő füves pálya létesítéséhez mivel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC 
tv. 76. § (6) bekezdése alapján nem járulhat hozzá az ingatlan vonatkozásában 
elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez a Magyar Labdarúgó Szövetség 
javára. 

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

közlésére. 
 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                     a Vagyonkezelési 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 I. határozat javaslat „B” változatát „91.647.902,- Ft 
összeggel kívánja támogatni a 2014. évi költségvetés 5. melléklet vagyonkezelési 
feladatok dologi kiadások, sportlétesítmények üzemeltetése sora” szövegrész 
kiegészítésével – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila 
Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

426/2014. (XI.27.) határozata 
a Fabó Éva Sportuszoda folyamatos üzemeltetése biztosításához szükséges 

döntés meghozatalára a szerződés felmondása miatt 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése helyénvalónak 
és megalapozottnak minősíti Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere, és 
a DVG Zrt. Elnök Vezérigazgatója 2014. november 06-án kelt, a dunaújvárosi 325. 
hrsz.-ú, Fabó Éva Uszoda üzemeltetésére, karbantartására, és fejlesztésére 
vonatkozó Üzemeltetési-Vállalkozási szerződés felmondását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (17) bekezdése alapján mellőzni 
kívánja a versenyeztetési eljárást és úgy határoz, hogy a dunaújvárosi 325. hrsz.-
ú, Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésével az Uniszol-Létesítménygazdálkodási 
Zrt.-t bízza meg, - mivel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó önkormányzati feladatot (sportingatlanok üzemeltetése) lát el-, 2014. 
december 8-tól kezdődően a versenyeztetési eljárás alapján a nyertes 
ajánlattevővel kötendő szerződés hatályba lépéséig határozott időre azzal, hogy 
az Uszoda üzemeltetését a szerződés teljes időtartamára 91.647.902,- Ft 
összeggel kívánja támogatni a 2014. évi költségvetés 5. melléklet vagyonkezelési 
feladatok dologi kiadások, sportlétesítmények üzemeltetése sora és a 2015. évi 
költségvetés terhére. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert az 

üzemeltetési szerződés aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság és az 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének kikérését követően. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, és a DVG 

Zrt. elnök-vezérigazgatóját, továbbá felkéri az Uniszol-Létesítménygazdálkodási 
Zrt. vezérigazgatóját, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Fabó Éva 
Sportuszoda ingatlana, és ingóságainak leltár szerinti átadás-átvételére a jelenlegi 
üzemeltetővel, a DVCSH Kft.-vel egyeztetett időben, legkésőbb 2014. december 
07-ig. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
                a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
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                az  Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. vezérigazgatója  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztály osztályvezetője              
Határidő: - a szerződés aláírására: 2014. december 03-ig 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés soron következő 
módosításakor és a 2015. évi költségvetés tervezésekor 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 soron következő módosításának 
időpontja és a 2015 évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslat „A” változatát „91.647.902,- 
Ft/3 év összeggel kívánja támogatni a 2015. évi költségvetés 5. melléklet 
vagyonkezelési feladatok dologi kiadások, sportlétesítmények üzemeltetése sora” 
szövegrész kiegészítésével - mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Pintér Attila, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

427/2014. (XI.27.) határozata 
a Fabó Éva Sportuszoda folyamatos üzemeltetése biztosításához szükséges 

döntés meghozatalára a szerződés felmondása miatt 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy ajánlattételi 

felhívást kíván közzétenni a dunaújvárosi 325. hrsz.-ú, Fabó Éva Sportuszoda 3 
év határozott időre történő üzemeltetésére vonatkozóan azzal, hogy az uszoda 
üzemeltetését 91.647.902,- Ft/3 év összeggel kívánja támogatni a 2015. évi 
költségvetés 5. melléklet vagyonkezelési feladatok dologi kiadások, 
sportlétesítmények üzemeltetése sora és a 2015-2018. évi költségvetés terhére. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert az 

ajánlattételi felhívás előkészítésére és közlésére az ügyrendi igazgatási és jogi 
bizottság, valamint a gazdasági és területfejlesztési bizottság állásfoglalását 
követően, azzal, hogy az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 
1/2008.(I.18.) önkormányzati rendelete 37.§ (2) bekezdése értelmében az alábbi 
gazdasági társaságokat hívja fel ajánlattételre e- mail-ben: 
-DVG  Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
-Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. 
-Mezőföldvíz Kft. 
egyúttal felhatalmazza a nyertes ajánlattevő kiválasztására és az Üzemeltetési 
szerződés megkötésére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
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 az 1. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés soron következő 
módosításakor és a 2015-2018. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe, 
valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás 
teljesítésére.  
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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 soron következő módosításának 
időpontja és a 2015-2018. évi költségvetés tervezésének 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 

428/2014. (XI.27.) határozata 
a Pro Cultura Intercisae díj részét képező műtárgy megrendeléséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Friedrich Ferenc szobrászművész 

árajánlata alapján megrendel a Pro Cultura Intercisae Díjhoz  20 db római kori 
műtárgymásolatot, 35.000 Ft+áfa/db egységáron, összesen bruttó  889.000 Ft 
értékben, amelynek 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   614.000 Ft-tal kell 
kiegészíteni. 

 
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 elhatalmazza a polgármestert a 

határozat    mellékletét képező, a Cellini Bt-vel kötendő „Vállalkozási szerződés”  
aláírására. 

             
Felelős:        - a határozat végrehajtásáért:  

                          a polgármester  
                                  - a határozat végrehajtásban való közreműködésért:  
       a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
             Határidő:      2014. december 5. 
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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), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

429/2014. (XI.27.) határozata  
az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve 5. számú módosításáról 

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

vonatkozó közbeszerzési tervének 5. 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 5. 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. december 2. 
 - a közzététel időtartama a 2014. évre vonatkozó közbeszerzési terv   
                        honlapon történő közzétételének időpontjáig tart. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (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), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

430/2014. (XI.27.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  

közbeszerzési eljárásaiban eljáró bírálóbizottság állandó tagjainak 
megválasztásáról 

 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 525/2012. (XII.13.) határozatával 

választotta meg a közbeszerzési eljárásban eljáró Bírálóbizottság állandó tagjának 
Spingár Lászlót és Perjési Gyulát, akik e tisztségükről 2014. október 30. napjával 
írásban lemondtak. 
A közgyűlés a lemondásra tekintettel Spingár Lászlót és Perjési Gyulát az általuk 
megjelölt időponttal e megbízatásukból felmenti. 

 
2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, az önkormányzat közbeszerzési 

eljárásaiban eljáró bírálóbizottság megüresedett két állandó tagi helyére Perjési 
Erzsébetet (2400 Dunaújváros, Petőfi S. u. 87.), és Kovács Bettinát (2400 
Dunaújváros, Kossuth L. u. 16. 2/3.) 2014. november 28-ai hatállyal megválasztja. 

 
3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a Közgyűlés 

és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata 3. függelékében a Bírálóbizottság 
módosított névsorát vezettesse át. 

 
 Felelős: - az SZMSZ függelékének átvezetéséért 
                        jegyző 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 

a közgyűlési és informatikai osztályvezető 
a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 

    Határidő: 2014. december 12. 
 
4)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 354/2014. (X.30.) határozatát 

2014. november 28-ai időponttal hatályon kívül helyezi. 
  

Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
                      a polgármester 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                      a közgyűlési és informatikai osztályvezető 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 1. pontjában az 
„ingatlanvásárlási 7/a. melléklet” szövegrész kiegészítésével – 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 

431/2014. (XI.27.) határozata  
Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kisajátítási eljárás 
megindítása tárgyában hozott 303/2014. (VIII.7.) határozata hatályon kívül 

helyezésére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a dunaújvárosi 

2715, 2715/A/1., 2715/A/2., 2715/B/1 és a 2715/C/1. hrsz.-ú, természetben 
Dunaújváros, Magyar út 55. szám alatt lévő, 851 m² nagyságú, társasház 
megnevezésű ingatlan vonatkozásában az ingatlan tulajdonosai által a 
löszfalomlás megállításához, támfal építéséhez szükséges és igazolt költségeinek 
felét megtéríti a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:525. § (2) 
bekezdése alapján, erre a 2015. évi költségvetés ingatlanvásárlási 7/a. melléklet 
előirányzata terhére 10 millió forint keretösszeget biztosít. 

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2015. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor 
vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás 
teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke  
                 a Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési, Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő:  a 2014. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 303/2014. (VIII.7.) határozatát 

hatályon kívül helyezi, egyúttal utasítja a polgármestert a határozat közlésére.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
 - a végrehajtásban való közreműködésért:  
                  a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
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 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

432/2014. (XI.27.) határozata 
a nagy összegű behajthatatlan követelések könyvviteli mérlegben történő 

kivezetésére 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott hogy: 
 
1.) a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala könyveiben az Uno 

Autóiskola (2400 Dunaújváros Dózsa György út 48.), mint kötelezettel szemben 
bérleti díj jogcímen 269.404 Ft összegű behajthatatlan követelésének a 
mérlegből történő kivezetését tudomásul veszi. 

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

rendezés érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: - a nagy összegű behajthatatlan követelések könyvviteli mérlegben történő    
                 kivezetés jóváhagyásáért: 
                 a jegyző 
    -  a nagy összegű behajthatatlan követelések könyvviteli mérlegben történő 
                 kivezetés végrehajtásáért: 
                 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2014. december 31. 
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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 
433/2014. (XI.27.) határozata 

a nagy összegű behajthatatlan követelések könyvviteli mérlegben történő 
kivezetésére 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott hogy: 
 
1.)  a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes 

személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 20. §-a 
értelmében jóváhagyja a visszatérítendő helyi támogatásban részesültek 
behajthatatlan követelésének kivezetését az alábbi ügyfelek tekintetében: 

 
 Ásványi Adrienn    87/23/C/5     hrsz   501.700 Ft 
 Novák Katalin   730/35/B/22 hrsz   667.000 Ft 
 Bogdán Albert, Orsós Mária 519/3/A/18   hrsz   423.730 Ft 
          Bak Adrienn    42/23/A/78   hrsz   600.310 Ft                        
 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a számviteli 

rendezés érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: - a nagy összegű behajthatatlan követelések könyvviteli mérlegben történő    
                 kivezetés jóváhagyásáért: 
                 a jegyző 
    -  a nagy összegű behajthatatlan követelések könyvviteli mérlegben történő 
                 kivezetés végrehajtásáért: 
                 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2014. december 31. 
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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  

434/2014. (XI.27.) határozata 
 a 2015. évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal hivatali belső 
ellenőrének 2015. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal, felügyeleti belső ellenőrének 2015. évi belső ellenőrzési tervét a 
határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
           Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                            a jegyző, 
                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                             a belső ellenőrzési osztály vezetője 

Határidő: - 2015. december 31.  
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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 

435/2014. (XI.27.) határozata 
a Dunaújvárosi Óvoda intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki a Dunaújvárosi 

Óvoda (2400 Dunaújváros, Pajtás u. 2.) intézményvezető munkakör betöltésére a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 67. § (7)-(9), 70. § (2) j. pontja, a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21. § és a nevelési oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 188. § (1)-(2)  bekezdés, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A és 20/B §-i 
alapján, a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint.  

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

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, az 
Oktatási Közlönyben, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város honlapján 
gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                        a jegyző    
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője 
Határidő:  2015. január 30. 
   
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A (6) bekezdésében meghatározott szakértői 
feladatok ellátásával az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottságot bízza meg.  

 
4. Felkéri a polgármestert, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 

véleményének kikérése mellett a beérkezett pályázatokat terjessze a Közgyűlés 
elé. 

 
Felelős:          - a határozat végrehajtásáért:  
         a polgármester 

     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                            az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
        - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
                            a Jogi és Szervezési Igazgatóság igazgatója 
Határidő:            2015. június havi rendes közgyűlés 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, 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 
436/2014. (XI.27.) határozata 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
Társulási Megállapodásának módosításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását (a 
továbbiakban: Társulási Megállapodás) a 2012. évi CLXXXV. törvény a 
hulladékról rendelkezéseinek változása, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal 
javaslataira és észrevételeire figyelemmel a jelen határozat 1. mellékletében 
foglaltak szerint módosítja: 

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

Társulási Tanács Elnökét a határozat kivonatának megküldésével a közgyűlés 
döntéséről értesítse. 

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért:  

- a polgármester 
a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
- a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: 2014. december 10. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 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, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

437/2014. (XI.27.) határozata 
a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi munkájáról 

szóló beszámoló elfogadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú 
Kistérségi Társulás 2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
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. december 5.            
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 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, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

438/2014. (XI.27.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztatójáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város környezeti állapotáról szóló tájékoztatót, és utasítja a polgármestert, hogy 
kiadvány formájában tegye azt közzé és hozzáférhetővé a lakosság számára többek 
között az önkormányzat hivatalos Internetes honlapján is. 
 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2014. december 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 1. pontjában 
„városüzemeltetési tanácsnok” szövegrész javításával – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László), 
ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

439/2014. (XI.27.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tanácsnokainak megválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése idős ügyi és szociális tanácsnoknak 

Nagy Zoltán Györgyné képviselő asszonyt, közbiztonsági tanácsnoknak Gál 
Roland képviselő urat, városüzemeltetési tanácsnoknak Pintér Tamás képviselő 
urat 2014. november 27-i hatállyal megválasztja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
Határidő:  2014. november 27. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

1. pontja szerint megválasztott tanácsnokok tiszteletdíjával kapcsolatos és 
szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a tanácsnokok névsorát az 
SZMSZ 4. 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. december 10. 
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