
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-ei nyílt 
ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
26/2015. (II.19.) határozata 

„Javaslat a dunaújvárosi 3351 hrsz-ú Táborhely-Kemping területén lévő 2 db 
faház kivitelezéséről” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 

tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. február 19-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként történő felvételre vonatkozó napirend tárgyalására, mely 
„Javaslat a dunaújvárosi 3351 hrsz-ú Táborhely-Kemping területén lévő 2 db faház 
kivitelezéséről ” című előterjesztést 41. sorszámmal felveszi a közgyűlés 
napirendjére. 

 



 2 
 

 
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, 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 
27/2015. (II.19.) határozata 

„Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére irányuló 
döntések – támogatási szerződés 2. számú módosítása – meghozatalára” című 

előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. február 19-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként történő felvételre vonatkozó napirend tárgyalására, mely 
„Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére irányuló döntések – 
támogatási szerződés 2. számú módosítása – meghozatalára” című előterjesztést 
42. sorszámmal felveszi a közgyűlés napirendjére. 
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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), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

28/2015. (II.19.) határozata 
a 20. napirendi pont „Javaslat 1 db komplett szelektív hulladékgyűjtő sziget 
edényeinek beszerzésére és telepítésére”, a 24. napirendi pont „Javaslat a 

Médiaház eszközfejlesztési kerete terhére gépjármű-vásárlási kérelem 
jóváhagyására”, valamint a 35. napirendi pont „Javaslat helyiséghasználat 

biztosítására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére (Lajos király 
krt. 10-12.)” napirendi pontok levételéről, a nyílt ülés napirendi pontjainak 

elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. december 18-ai nyílt ülés 
napirendi pontjai közül levette a 20. napirendi pontot „Javaslat 1 db komplett 
szelektív hulladékgyűjtő sziget edényeinek beszerzésére és telepítésére”, a 24. 
napirendi pontot „Javaslat a Médiaház eszközfejlesztési kerete terhére gépjármű-
vásárlási kérelem jóváhagyására”, valamint a 35. napirendi pontot „Javaslat 
helyiséghasználat biztosítására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére 
(Lajos király krt. 10-12.)”, az így kialakult nyílt ülés napirendi pontjait elfogadta az 
alábbiak szerint: 
 
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 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (II.21.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének 
megalkotására a költségvetést megalapozó számadatok alapján 

 
5. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 

13/1997. (III.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
6. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a 

szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról” szóló önkormányzati rendelete megalkotására 

 
7. Javaslat a Családokért Önkormányzati Társulás részére szakintézményi háttér 

biztosítására  
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8. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény alapító okiratának 

módosítására 
 

9. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézményben megüresedett 
takarító álláshely betöltésére 

 
10. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2015. évi nyári 

nyitvatartási rendjének meghatározására 
 
11. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai intézményben megüresedett álláshelyek betöltésére 
 

12. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetnél megüresedett álláshely 
betöltésére 

 
13. Javaslat a 11. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítéssel történő 

ellátására, valamint a körzet praxisa működtetésére pályázat kiírására 
 

14. Javaslat „Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő lakosainak 
háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet, valamint a településen a felnőtt és gyermek 
ambuláns, illetve lakóhelyen történő orvosi ügyelet „központi telephelyen” való 
teljes körű ellátása feladat-ellátási szolgáltatási szerződés keretében” hirdetmény 
és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás megindítására és költségvetési fedezet 
biztosítására 

 
15. Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola és a Bánki Donát Gimnázium és 

Szakközépiskola között partneriskolai együttműködés jóváhagyására 
 

16. Javaslat a közterületi térfigyelő kamerarendszer személyi állományának 
fejlesztésére 

 
17. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító 

Okirata módosításának elfogadására 
 

18. Javaslat az Intercisa Múzeum 2014. évi beszámolójának és 2015. évi 
munkatervének jóváhagyására 

 
19. Javaslat az Alsó Duna-parton található játszótér, erdei tornapálya és kiszolgáló 

helyiségek üzemeltetésére 
 

20. Javaslat a közterületek reklámcélú hasznosítási jogának átruházására 
 

21. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés (2015. január-március hónap) 1. számú 
módosítására 

 
22. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi 

üzemeltetéséhez szükséges döntések meghozatalára  
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23. Javaslat a DVG Zrt. alaptőkéjének leszállításából eredő részvénykezelési díj 
megfizetésére 

 
24. Javaslat a dunaújvárosi csónakház (391/1 hrsz.) felújítására, fejlesztésére, 

valamint fűtéskorszerűsítésére vonatkozó kérelmek elbírálására 
 
25. Javaslat a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. 2014. évről fennálló bérleti díj 

tartozásának rendezésével kapcsolatos kérelme tárgyában 
 
26. Javaslat a Városi Diákönkormányzat által megrendezendő I. Városi Diákkupa 

támogatására 
 
27. Javaslat a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület részére 

sportfejlesztési program megvalósításához nyújtott, vissza nem térítendő pályázati 
önrész támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására 

28. Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének 309/2014. (IX.23.) határozata 
módosítására, valamint Dunaújváros MJV Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának ismételt elfogadására 

 
29. Javaslat a DMJV „A Városháza és környéke funkcióbővítő revitalizációja projekt” 

kapcsán felmerült „Kilátó” tervpályázatra beérkezett pályaművek szakértői 
bírálatának elfogadására, megvalósítandó terv kiválasztására 

 
30. Javaslat a Városháza téren létesített szökőkút elnevezésére 
 
31. Javaslat az Alba Volán Zrt. és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

között létrejött jogutódlás miatti szerződésmódosításra – jogutód: Középnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt.  

 
32. Javaslat az Ökologistic Környezetvédelmi Alapítvány helyiségigényével kapcsolatos 

állásfoglalás kialakítására  
 
33. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kormányzati funkció 

rendjének elfogadására 
 

34. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 
intézmények ellen, a DVCSH Kft. által indított peres eljárásban Dr. Móricz Ügyvédi 
Iroda által az önkormányzati intézmények jogi képviseletének megbízási díja 
fedezetére, költségvetési forrás átcsoportosítással 

 
35. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a közérdekű adatok közzétételéről 

és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről 
szóló rendelet megalkotása tárgyában 

 
36. Javaslat a polgármester szabadságának ütemezésére 
 
37. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzatának 3. számú módosítására 
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38. Javaslat a dunaújvárosi 3351 hrsz-ú Táborhely-Kemping területén lévő 2 db faház 
kivitelezéséről (sürgősségi indítvány) 

 
39. Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére irányuló döntések 

– támogatási szerződés 2. számú módosítása – meghozatalára (sürgősségi 
indítvány) 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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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 
29/2015. (II.19.) határozata 

a nyílt ülés jegyzőkönyvezetőjének megválasztásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-ei nyílt ülés 
jegyzőkönyvének vezetésével Ráczné Bodó Beátát, a közgyűlési és informatikai 
osztály munkatársát bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 

 



 8 
 

 
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 
30/2015. (II.19.) határozata 

a zárt ülés jegyzőkönyvezetőjének megválasztásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-ei zárt ülés 
jegyzőkönyvének vezetésével Ráczné Bodó Beátát, a közgyűlési és informatikai 
osztály munkatársát bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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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 

31/2015. (II.19.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 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 

32/2015. (II.19.) határozata 
„Javaslat a Dunanett Kft., Dunanett Vagyonkezelő Kft. részére történő kölcsön 
jóváhagyására” című előterjesztés zárt ülés 4. napirendi pontként sürgősségi 

indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. február 19-ei zárt ülésére 
sürgősségi indítványként történő felvételre vonatkozó napirend tárgyalására, mely 
„Javaslat a Dunanett Kft., Dunanett Vagyonkezelő Kft. részére történő kölcsön 
jóváhagyására” című előterjesztést 4. sorszámmal felveszi a közgyűlés napirendjére. 
 
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), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
33/2015. (II.19.) határozata 

„Javaslat Liszkai Erzsébet és Dékány Péter, a táborállási földcsuszamlás 
károsultjainak kártérítési igénye tárgyában állásfoglalás kialakítására” című 

előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. február 19-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat Liszkai Erzsébet 
és Dékány Péter, a táborállási földcsuszamlás károsultjainak kártérítési igénye 
tárgyában állásfoglalás kialakítására”, zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46.§ (2) 
bekezdés c) pontra való hivatkozással, az Mötv. 50. §-a alapján. Indoka az 
előterjesztés nyilvános tárgyalása az önkormányzat üzleti érdekét sértheti.   
 

Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
34/2015. (II.19.) határozata 

„Javaslat szponzori szerződés megkötésére Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a DPASE Kft. között” című előterjesztés zárt ülésen 

történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. február 19-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat szponzori 
szerződés megkötésére Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
DPASE Kft. között”, zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontra 
való hivatkozással, az Mötv. 50. §-a alapján. Indoka az előterjesztés nyilvános 
tárgyalása az önkormányzat üzleti érdekét sértheti.   
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 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 

35/2015. (II.19.) határozata 
„Javaslat az önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló egyes gazdasági 

társaságok szervezetében történő változtatásokra” című előterjesztés zárt 
ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. február 19-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat az önkormányzat 
meghatározó befolyása alatt álló egyes gazdasági társaságok szervezetében történő 
változtatásokra”, 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 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 
36/2015. (II.19.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-ei zárt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Pintér Tamás), tartózkodott 2 fő (Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), 
tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – 
elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt), tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gál 
Roland) – megalkotta az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt), ellene szavazott 1 fő (Gál Roland), tartózkodott 8 
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – nem fogadta el, ezért a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
37/2015. (II.19.) határozata 

Pintér Tamás költségvetési rendeletet érintő módosító indítványáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pintér Tamás képviselő módosító 
indítványát, - mely szerint a 2015. évi költségvetési rendeletben 50 M Ft-tal növelje 
meg a szociális kiadásokra szánt összeget – nem fogadta el.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 5 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 9 fő (Cserna Gábor, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla) – nem fogadta 
el, ezért a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
38/2015. (II.19.)  határozata 

Pintér Tamás költségvetési rendeletet érintő módosító indítványáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pintér Tamás képviselő módosító 
indítványát, - mely szerint a 2015. évi költségvetési rendeletben a szociális 
bérlakások felújítására 40 M Ft-os keretösszeg, az általános tartalék sorból 
átcsoportosításra kerüljön – nem fogadta el.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt), ellene szavazott 1 fő (Gál Roland), tartózkodott 8 
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – nem fogadta el, ezért a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
39/2015. (II.19.) határozata 

Szabó Zsolt költségvetési rendeletet érintő módosító indítványáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó Zsolt képviselő módosító 
indítványát, - mely szerint az idei évi költségvetésből 80 M Ft összeget a DPASE által 
visszafizetendő kölcsön sora terhére átcsoportosítson szociális kiadásokra - nem 
fogadta el.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt), ellene szavazott 1 fő (Gál Roland), tartózkodott 7 
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Cserni Béla, Hingyi László, Tóth 
Kálmán) – nem fogadta el, ezért a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
40/2015. (II.19.) határozata 

Szabó Zsolt költségvetési rendeletet érintő módosító indítványáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó Zsolt képviselő módosító 
indítványát, - mely szerint az idei évi költségvetésből 30 M Ft összeget a DPASE 
támogatása sora terhére átcsoportosítson szociális kiadásokra - nem fogadta el.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt), ellene szavazott 1 fő (Gál Roland), tartózkodott 7 
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Cserni Béla, Izsák Máté, Tóth 
Kálmán) – nem fogadta el, ezért a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

41/2015. (II.19.) határozata 
Szabó Zsolt költségvetési rendeletet érintő módosító indítványáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó Zsolt képviselő módosító 
indítványát, - mely szerint az idei évi költségvetésből 10 M Ft összeget a DPASE 
pályázati önrész sora terhére átcsoportosítson szociális kiadásokra - nem fogadta el.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt), ellene szavazott 1 fő (Gál Roland), tartózkodott 8 
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – nem fogadta el, ezért a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
42/2015. (II.19.) határozata 

Besztercei Zsolt költségvetési rendeletet érintő módosító indítványáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Besztercei Zsolt képviselő módosító 
indítványát - mely szerint az idei évi költségvetésből 150 M Ft összeget az 5.b. 
melléklet kötelezettségvállalások sora terhére átcsoportosítson szociális kiadásokra -  
nem fogadta el.  
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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), ellene szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

43/2015. (II.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
rendeletének megalkotásáról a költségvetést megalapozó számadatok alapján 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2015. évi  

költségvetési rendelet-tervezetét megalapozó számadatokat tartalmazó 
előterjesztést és az abban foglaltakat elfogadja.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy az Áht. 29/A §-ban 

meghatározott, a Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből  
származó kötelezettséget 2015. január 1-jén könyveiben nem tart nyilván. Ennek 
megfelelőn az Áht. 23. § (2) g) pontja szerinti adatot a 2015. évi költségvetésében 
nem szerepeltet.  

 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: 2015. február 19. 
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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), ellene szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán) – 
megalkotta a 2/2015. (II.20.) 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, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
megalkotta a 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt), ellene szavazott 1 fő (Gál Roland), tartózkodott 8 
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – nem fogadta el, ezért a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
44/2015. (II.19.) határozata 

Szabó Zsolt szociális rendeletet érintő módosító indítványáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó Zsolt képviselő módosító 
indítványát, - mely szerint a szociális rendelet egészüljön ki egy új, a rászorult 
gyermekek iskolai szünetekben történő melegétkeztetésének biztosításáról szóló 7. 
ponttal - nem fogadta el.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 5 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 9 fő (Cserna Gábor, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla) – nem fogadta 
el, ezért a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

45/2015. (II.19.) határozata 
Szabó Zsolt szociális rendeletet érintő módosító indítványáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó Zsolt képviselő módosító 
indítványát, - mely szerint a szociális rendeletben a lakásfenntartási támogatás 
összege maximum 8.500,- Ft legyen és 3.000-8.500,- Ft összegben sávosan kerüljön 
megállapításra - nem fogadta el.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 5 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt), ellene szavazott 2 fő (Gál Roland, 
Sztankovics László), tartózkodott 6 fő (Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Cserni Béla, 
Izsák Máté) – nem fogadta el, ezért a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
46/2015. (II.19.) határozata 

Szabó Zsolt szociális rendeletet érintő módosító indítványáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó Zsolt képviselő módosító 
indítványát, - mely szerint a szociális rendelet egészüljön ki a szociálisan rászoruló 
14-18 éves gyermekek ingyenes nyelvtanulási lehetőségéről szóló új ponttal - nem 
fogadta el.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene 
szavazott 2 fő (Pintér Attila, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
megalkotta a 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletet. 
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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, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

47/2015. (II.19.) határozata 
a Családokért Önkormányzati Társulás részére szakintézményi háttér 

biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Útkeresés 
Segítő Szolgálat intézmény biztosítsa a Családokért Önkormányzati Társulás  
számára a szakintézményi hátteret.  

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

határozatot küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője, 
valamint a Családokért Önkormányzati Társulás elnöke részére. 

 
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester       
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   a határozat közlésére: 2015. február 26. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), tartózkodott 1 fő (Gál Roland), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
48/2015. (II.19.) határozata  

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
 alapító okiratának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros  intézmény 489/2012. (XII. 13.) határozatával elfogadott Alapító 
Okirata módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el: 

 
„Okirat száma: 1319-5/2015. 

Módosító okirat 
 

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros költségvetési szerv Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2012. december 13. napján a 489/2012. 
(XII. 13.) határozattal kiadott, 2013. január 1. napjától hatályos alapító okiratát 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése …/2015. (II. 19.) határozatára 
figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe a következő lép: 
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros költségvetési szerv alapító okiratát a 
következők szerint adom ki:” 
 
2. Az Alapító Okirat az alábbi 1. ponttal egészül ki: 
„1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye”  
 
3. Az Alapító Okirat 1.1. pontja helyébe a következő lép: 
„1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros” 
1.1.2. rövidített neve: BID” 
 
4. Az Alapító Okirat 1.2. pontja helyébe a következő lép: 
„1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 
1.2.1. angol nyelven: Central Administration of Day Care Institutes, Dunaújváros” 
 
5. Az Alapító Okirat 1.3. pontja helyébe a következő lép: 
„1.3. A költségvetési szerv 
1.3.1. székhelye: 2400 Dunaújváros, Bólyai J. u. 2. 
1.3.2. telephelyei: 

 
 telephely megnevezése telephely címe 
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1 Zengő-Bongó Bölcsőde 2400 Dunaújváros, Bólyai J. u. 2. 
2 Napraforgó Bölcsőde 2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 7/b. 

3 Liszt Ferenc Kerti Bölcsőde 2400 Dunaújváros, Liszt Ferenc kert 
18. 

4 Hétszínvirág Bölcsőde 2400 Dunaújváros, Barátság u. 1. 
5 Makk Marci Bölcsőde 2400 Dunaújváros, Március 15. tér 11.” 

 
6. Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe a következő lép: 
„2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő 
rendelkezések” 
 
7. Az Alapító Okirat 2.1. pontja helyébe a következő lép: 
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979. november 20.” 
 
8. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő lép: 
„3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
3.1.2. székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. 
3.2. A költségvetési szerv fenntartója 
3.2.1. megnevezése: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.” 
 
9. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő lép: 
„4. A költségvetési szerv tevékenysége 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: gyermekek napközbeni ellátása 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása: 
 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 889110 Bölcsődei ellátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
A bölcsőde biztosítja a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján. Ha a gyermek a 3. évét 
betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai 
nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a 
bölcsődében. 
A bölcsőde ellátja a fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását is. A bölcsődei 
ellátásban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja 
szerinti gyermek legfeljebb hatéves koráig vehet részt. 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
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2 041232 Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás 
3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
4 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
5 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 

nappali intézményében 
6 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Dunaújváros 
közigazgatási területe” 
 
10. Az Alapító Okirat 5. pontja helyében a következő lép: 
„5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre bízza meg, melyet pályázat kiírása előz meg 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint, 
és gyakorolja tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényben foglalt rendelkezések alapján a munkáltatói jogokat. Az egyéb 
munkáltatói jogokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti 
jogviszony  

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 

3 megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 
A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét a Bölcsődék 
Igazgatósága Dunaújváros intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza.” 
 
11. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő lép: 
„6. Záró rendelkezés 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. január 1. napján hatályba 
lépett alapító okiratát visszavonom.” 
 
12. Az Alapító Okirat 7-13. pontját és 1. mellékletét hatályon kívül helyezi. 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni.” 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához – az 
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1. pontban hozott döntésről a jelen határozat, a jelen határozat 1. számú 
mellékletét képező módosító okirat, valamint a 2. számú mellékletét képező 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésével – a törzskönyvi 
nyilvántartáson történő átvezetés céljából.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a  polgármester  
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2015. február 27. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 13 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Gál Roland), nem szavazott 1 fő 
(Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

49/2015. (II.19.) határozata 
a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézményben megüresedett takarító 

álláshely betöltéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatóságán 2015. február 1. 
napjától megüresedett 1 fő 4 órás takarító álláshelyet az intézmény igazgatója 
2015. március 1. napjától betöltse. 

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
  a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
    Határidő:    az álláshely betöltésére: 2015. február 28. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
igazgatója részére. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                     a polgármester       
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő:   a határozat közlésére: 2015. február 24. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 
1 fő (Gál Roland), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

50/2015. (II.19.) határozata 
a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2015. évi nyári nyitvatartási 

rendjéről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága 
Dunaújváros intézmény 2015. évi nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 
- 2015. június 1-től június 30-ig a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 

összes tagintézménye nyitva tart, 
- 2015. július 1-től július 31-ig a Makk Marci Bölcsőde tagintézmény zárva van, a 

többi négy tagintézmény nyitva tart, 
- 2015. augusztus 1-től augusztus 31-ig a Makk Marci Bölcsőde tagintézmény 

nyitva tart, a többi négy tagintézmény zárva van. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 

határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
igazgatója részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2015. február 25. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény igazgatóját, hogy a 2015. április 21-i nevelés-gondozás 
nélküli munkanapról és a nevelés-gondozás nélküli munkanapon a gyermek 
felügyelete és az étkeztetés biztosítása iránti igény bejelentésének lehetőségéről 
tájékoztassa a szülőket, valamint igény esetén valamennyi tagintézményben 
biztosítsa a gyermekek felügyeletét és az étkeztetést. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény igazgatóját, hogy az 1. és a 3. pontban foglalt döntésről 
tájékoztassa a bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermekek szülőit, törvényes 
képviselőit. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                     a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója  
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

 



 38 
 

Határidő: 2015. február 27. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” 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, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
51/2015. (II.19.) határozata 

az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonaiban  megüresedett ápoló, gondozó és takarító álláshelyek betöltéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 

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

• Dunasor 15. szám alatti székhelyén lévő idősek otthonában  
◦ a 2015. január 31-től megüresedett 1 fő ápoló, gondozó álláshelyet,  

• a Magyar út 32. szám alatti telephelyen  
◦ a 2015. január 20-tól megüresedett 1 fő takarító álláshelyet  

az intézmény vezetője 2015. március 1. napjától 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: az álláshelyek betöltésére: 2015. február 28. 
  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Egyesített Szociális 

Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetőjét, 
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:  
 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:   2015. március 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: 
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  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   a határozat közlésére: 2015. február 24. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 13 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Gál Roland), nem szavazott 1 fő 
(Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

52/2015. (II.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetnél megüresedett takarító álláshely 

betöltéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója a Széchenyi István 
Gimnáziumban 1 fő takarító álláshelyet 2015. március 1. napjától betöltse.  

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
  a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
     Határidő:   2015. 02. 28. 
  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Dunaújvárosi Gazdasági 

Ellátó Szervezet igazgatóját, hogy tájékoztassa az Adó, Költségvetési és Pénzügyi 
Osztályt arról, keletkezett-e bérmegtakarítása az 1. pontban meghatározott 
álláshely  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:   2015. március 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: 2015. február 24. 
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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, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

53/2015. (II.19.) határozata  
 a 11. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról, 

valamint a körzet praxisa működtetésére pályázat kiírásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 11. számú házi gyermekorvosi 
körzet helyettesítésével megbízza a Dr. Simon és Társa Egészségügyi Betéti 
Társaságot, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat 1. 
mellékletét képező, a körzet helyettesítéssel történő ellátásáról szóló megbízási 
szerződést írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgató  
Határidő: 2015. február 25. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Fejér 

Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 
Intézete felé a 11. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítéssel történő 
ellátásáról a bejelentést tegye meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgató  
Határidő: 2015. február 25. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatalánál a 
11. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásának 
finanszírozása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a jogi és szervezési igazgató  
Határidő:  2015. március 20. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 11. számú házi gyermekorvosi 

körzet ellátására – amennyiben Dr. Simon Zsuzsanna a praxist 2015. február 28. 
napjáig nem értékesíti – 2015. március 1. napjától a határozat 2. melléklete szerint 
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pályázatot ír ki a körzet 2015. szeptember 1. napjától történő ellátására. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a határozat 
mellékletében szereplő pályázati szöveget jelentesse meg helyben szokásos 
módon, valamint az orvos állás portálon.   

 
Felelős:- a határozat végrehajtásáért: 
     a jegyző 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi és szervezési igazgató  
Határidő: 2015. február 27. 
                      
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy abban az esetben, 

ha az orvosi álláshely betöltésre kerül és az újonnan belépő orvos nem 
rendelkezik saját tulajdonú rendelőhelyiséggel, úgy az újonnan belépő orvosnak 
térítésmentes rendelőhasználatot biztosít a jelenleg önkormányzati tulajdonú 
rendelőben praktizáló orvosokkal azonos feltételek mellett.     

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

beérkezett pályázatokat terjessze a közgyűlés elé. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgató  
Határidő: 2015. májusi közgyűlés időpontja 

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy 
amennyiben a 4. pontban megjelölt pályázat eredménytelenül záródik, intézkedjen 
a körzet felosztása iránt, s az erről szóló rendelet tervezetet terjessze a Közgyűlés 
elé. 

 
Felelős:- a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgató  
Határidő: 2015. júniusi közgyűlés időpontja 
 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 235/2014. (VI. 19.) határozata 4. 

pontját hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgató  
Határidő: 2015. február 19. 
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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, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

54/2015. (II.19.) határozata 
„Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő lakosainak 
háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet, valamint a településen a felnőtt és 
gyermek ambuláns, illetve lakóhelyen történő orvosi ügyelet „központi 

telephelyen” való teljes körű ellátása feladat-ellátási szolgáltatási szerződés 
keretében” hirdetmény és tárgyalás nélküli  közbeszerzési eljárás 

megindításáról és költségvetési fedezet biztosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. május 1. napjától 2016. 

október 31. napjáig terjedő határozott időre „Dunaújváros Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén élő lakosainak háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet, 
valamint a településen a felnőtt és gyermek ambuláns, illetve lakóhelyen történő 
orvosi ügyelet „központi telephelyen” való teljes körű ellátása feladat-ellátási 
szolgáltatási szerződés keretében” nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és 
tárgyalás nélküli (Kbt. 122/A. § (1) bekezdése szerinti) közbeszerzési eljárást indít. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban meghatározott 

közbeszerzési eljárás fedezetéül 21.546.000,- Ft-ot biztosít az alábbi bontásban: 
     2015. évre 8.379.000,-Ft-ot, 
     2016. évre pedig 13.167.000,-Ft-ot. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 2. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2016. évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye figyelembe. 

 
    Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
   a polgármester 
   - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
   - a határozat végrehajtásáért:  
   a jegyző 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                       a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   a pénzügyi bizottság elnöke 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
           - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
   az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  
   - a költségvetési rendelettervezet előkészítésében való  
                       közreműködésért: 
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   az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
   Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítésének időpontja 
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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, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

55/2015. (II.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Főiskola és a Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola 

között partneriskolai együttműködés jóváhagyásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 
Dunaújvárosi Főiskola, valamint a Dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és 
Szakközépiskola között a partneriskolai együttműködés létrejöjjön. 

 
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 és szervezési igazgatóság igazgatója 
   Határidő: - a határozat közlésére: 2015. február 27. 
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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, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

56/2015. (II.19.) határozata  
a közterületi térfigyelő kamerarendszer személyi állományának fejlesztéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közterületi 

térfigyelő rendszer folyamatos, hatékony működése érdekében hozzájárul ahhoz, 
hogy a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitánysága a 
térfigyelő kamerákat az 1 db „aktív” és 1 db „passzív” munkaállomásokon 2015. 
március 1. napjától 2 fő megbízott operátorral, 24 órás megfigyeléssel, 1000 
Ft/fő/óradíj költséggel működtesse. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 5. 

melléklete 8. Közbiztonsági feladatok Személyi juttatások és munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó soron az 1. pontban foglalt 
kötelezettségvállalás biztosított. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
Határidő: 2015. február 27. 
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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, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

57/2015. (II.19.) határozata 
a „Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 153/2014. (V.29.) határozata 

a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okirata 
módosításának elfogadásáról” határozat módosításáról 

 
1. Dunaújváros MJV Közgyűlése kinyilvánítja, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének 153/2014. (V.29.) határozatának 1. és 2. pontját hatályában 
fenntartja. 

 
2. Dunaújváros MJV Közgyűlése kinyilvánítja, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének 153/2014. (V.29.) határozatának 3. 4. 5. 6. pontját hatályon kívül 
helyezi. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvány részére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2015. február 27. 
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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, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

58/2015. (II.19.) határozata 
 a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okirata 

módosításának elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros és Környéke 

Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okirata alábbi módosító okiratát fogadja 
el: 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

DUNAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
 

1. A preambulumból törlésre kerül a „Közgyűlése” szó és helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: „Önkormányzata, székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. 
mint alapító” 
 
2. A preambulumból törlésre kerül a „a közhasznú szervezetekről szóló, az 1997. évi 
CLVI. tv. hatálya alá tartozó, kiemelkedően közhasznú jogállású szervezet 
létrehozását határozza el az alábbi feltételek szerint” szövegrész és helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
„közhasznú szervezet létrehozását határozta el.” 
 
3. A preambulum az alábbi szövegrészlettel egészül ki:  
„A közalapítvány határozatlan időre jött létre. 
A közalapítvány jogállása: közhasznú szervezet.” 
 
4. Az alapító okirat 3. pontjának címe kiegészül a „és a Közalapítvány által 
megvalósítandó feladatok” szöveggel. 
 
5. Az alapító okirat 5. pontjában törlésre kerül a „jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet” szövegrész és helyébe a „gazdasági társaság” szövegrész lép. 
 
6. Az alapító okirat 5. pontja az alábbi rendelkezésekkel egészül ki: 
„A közalapítványhoz csatlakozóknak minimálisan 100 000 forint (azaz százezer 
forint) pénzösszeggel vagy ezt az értéket elérő nem pénzbeli támogatással kell 
hozzájárulniuk a közalapítvány vagyonához. A csatlakozási szándékot írásban kell 
bejelenteni a közalapítvány kuratóriumának. A közalapítványnak történő felajánlás 
elfogadásáról, így a közalapítványhoz való csatlakozásról a közalapítvány 
kuratóriuma dönt. 
A csatlakozónak a csatlakozás elfogadásától számított 30 napon belül kell a 
pénzösszeget megfizetnie a közalapítvány számlájára, illetve a – nem pénzbeli 
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támogatásként biztosított – dolog tulajdonjogát vagy a vagyoni értékű jogát 
átruháznia a közalapítványra.  
 
A csatlakozók a közalapítvány részére teljesített vagyoni hozzájárulást vagy annak 
értékét nem követelhetik vissza. A közalapítványhoz csatlakozók a csatlakozás 
tényével nem válnak alapítókká. 
 
A közalapítványhoz csatlakozó személyeknek vagy szervezeteknek joguk van az 
elnöktől pontos felvilágosítást kérni a közalapítványba rendelt pénz, vagy más 
vagyontárgy felhasználásáról.” 
 
7. Az alapító okirat 7. pontjának utolsó sora a „sérti vagy” szövegrésszel egészül ki. 
 
8. Az alapító okirat 8. pontja a) pontjában a „közalapítvány induló vagyonának 25%-át 
a  közalapítvány alaptőkéjében kell helyezni” szövegrész helyett a „közalapítvány 
induló  vagyonának 20%-át a közalapítvány alaptőkéjében kell helyezni” szövegrész 
lép. 
 
9. Az alapító okirat 8. pontja egy új h) ponttal egészül ki: 
„A közalapítvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és a számviteli törvény 
szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendeletben 
foglaltak, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján 
beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet készít, amelyet a kuratórium 
véleményez és fogad el.  
 
Az így elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet az alapítóknak 
meg kell küldeni - a tárgy évet követő év május 31. napjáig -, valamint az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírtak szerint köteles 
letétbe helyezni és közzétenni.” 
 
10. Az alapító okirat 8. pontja egy új i) ponttal egészül ki:  
„Az alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználható mértéke: 80 %” 
 
11. Az alapító okirat 9. pontjában „a közalapítvány kuratóriumának elnöke nem 
viselhet pártban, gazdasági társaságban vezető tisztséget” szövegrész, valamint a „a 
kuratórium vezető tisztségviselője nem lehet olyan személy, aki olyan közhasznú 
szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – 
vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem 
egyenlítette ki” törlésre kerül. 
 
12. Az alapító okirat 9. pontja az alábbi rendelkezésekkel egészül ki: 
„A közalapítvány mindenkori összetételében nem lehetnek túlsúlyban az alapítóktól 
függőségben lévő személyek.” 
 
„A kuratórium határozatképességének megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni 
az alapítóval munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses 
jogviszonyban, illetve egyéb érdekeltségben álló kuratóriumi tagot.” 
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„Kuratóriumi tag (vezető tisztségviselő) az a nagykorú személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 
korlátozták.” 
 
„Nem lehet kuratóriumi tag (vezető tisztségviselő) az, akit bűncselekmény elkövetése 
miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 
Nem lehet kuratóriumi tag (vezető tisztségviselő) az, akit e foglalkozástól jogerősen 
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás 
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető 
tisztségviselője nem lehet. 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet kuratóriumi tag 
(vezető tisztségviselő) az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.” 
 
„A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben 
legalább egy évig –, 
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt 
fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.” 
 
„A közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a 
kuratórium tagja.” 
 
„Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.” 
 
„A Kuratórium tagjainak tisztsége megszűnik: 
- lemondással,  
- a kuratóriumi tag halálával, 
- törvényben maghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezte 
esetén, 
- jogszabályban meghatározott esetben 
- visszahívással 
- a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 
körben történő korlátozásával.” 
 
„A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítói jogok gyakorlója 
visszahívhatja. 
A kuratóriumi tag megbízatásáról az közalapítványhoz címzett, a kuratórium 
elnökéhez vagy a kuratóriumhoz intézett nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül 
lemondhat. A tisztségről való lemondást írásban, igazolható módon kell közölni.„ 
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„Ha az közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új 
kuratóriumi tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 
hatvanadik napon válik hatályossá.” 
 
„A lemondott kuratóriumi tag kérheti a bíróságtól annak nyilvántartásba való 
bejegyzését, hogy vezető tisztségviselői megbízatásáról való lemondása a Polgári 
Törvénykönyv 3:25. § (4) bekezdésében meghatározott hatvan nap elteltével 
hatályossá vált, ha az adat módosítása iránt változásbejegyzési eljárás nincs 
folyamatban.” 
 
13. Az alapító okirat 10. pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„A közalapítvány ügyvezető szervezete a kuratórium 
A közalapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző szerve az 
alapító által határozatlan időtartamra felkért öt tagú kuratórium. 
A kuratórium tagjai a közalapítvány vezető tisztségviselői. 
A kuratóriumi tisztség a tisztségre megválasztott személy általi elfogadással jön 
létre.” 
 
14. Az alapító okirat 11. pontjában a kuratórium elnökének adatai törlésre kerülnek 
és helyébe az alábbiak lépnek: 
 „Udvardi Sándor  Dunaújváros, Akácos út 24. 
 a.n.: Makai Jolán” 
 
15. Az alapító okirat 11. pontjában „Szepesi Attila Dunaújváros, Mátyás király út 12. 
fszt.2.  a.n.:  Rupa Margit” szövegrész törlésre kerül és helyébe „Szepesi Attila 
Dunaújváros, Orgona utca 55. a.n.: Rupa Margit” szövegrész kerül. 
 
16. Az alapító okirat 11. pontjában a kuratórium tagjai közül „Udvardi Sándor 
Dunaújváros,  Akácos út 24. a.n. Makai Jolán” szövegrész törlésre kerül és 
helyébe „Orosz Csaba  Dunaújváros,  Európa Tanács utca 15. a.n. Dancsó 
Ilona” szövegrész kerül. 
 
17. Az alapító okirat 12. pontja törlésre kerül és helyére az alábbi szövegrész kerül: 
„A közalapítvány képviselője teljes jogkörrel a kuratórium elnöke. Az elnök képviseleti 
joga  általános, önálló és korlátlan. 
A közalapítványt Udvardi Sándor a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén Orosz 
Csaba kuratóriumi tag képviseli.” 
 
18. Az alapító okirat 13. pontjának 2. mondatában a „....ha az elnök azt 
szükségesnek  tartja, vagy  két tag együttesen indítványozza” szövegrész 
törlésre kerül és helyébe az  alábbi szövegrész kerül: „ha a kuratórium bármely 
tagja a cél és az ok megjelölésével azt  indítványozza. Ilyen kérelem esetén a 
kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül 
intézkedni az ülés összehívásáról. Ha  ennek a kötelezettségének a kuratórium 
elnöke nem tesz eleget, a  ülését a kérelmet  előterjesztő tag is összehívhatja.” 
 
19. Az alapító okirat 14. pontjának utolsó mondata törlésre kerül. 
  
20. Az alapító okirat 15. pontja a „kuratórium dönt” szövegrész helyébe a „kuratórium 
feladatai” szövegrész kerül. 
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21. Az alapító okirat 15. pontja kiegészül az alábbi szövegrészekkel: 
 „- éves költségvetés elfogadása, 
 –az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és  támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben 
meghatározott beszámoló és  közhasznúsági melléklet elfogadása, 
–döntés kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalkozási tevékenység 
folytatásáról, 
         –döntés az alapítványi vagyon felhasználásáról” 
 
22. Az alapító okirat 16. pontjában foglaltak törlésre kerülnek. 
 
23. Az alapító okirat 17. pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
„A kuratórium köteles gondoskodni a határozatok nyilvántartásának vezetéséről, 
melyből megállapítható a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, 
illetőleg a döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye. A határozatokat a 
határozatok tárában kell nyilvántartani. Az ülésekről készült jegyzőkönyveket és a 
határozatok nyilvántartását az alapítvány székhelyén kell őrizni.” 
 
24. Az alapító okirat 18. pontja kiegészül a „díjazás nélkül” szövegrésszel. 
 
25. Az alapító okirat 19. pontjának második és harmadik mondata törlésre kerül, 
helyébe az  alábbi  rendelkezés lép: 
 „A kuratórium a közalapítvány alapító okirata szerinti tevékenységének és 
 gazdálkodásának legfontosabb adatait, a működése során a támogatásait 
 (szolgáltatásai igénybevételének módját),  működési adatait és döntéseit 
nyilvánosságra  hozza. A nyilvánosságra hozatal módja az  önkormányzat 
hivatalos honlapján a www.  dunaujvaros. hu oldalon keresztül történik.” 
  
26. Az alapító okirat 21. pontjában az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
„Az ellenőrző bizottságnak nem lehet elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 
személy, aki, vagy akinek a hozzátartozója” és helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
„Az ellenőrző bizottságnak nem lehet elnöke, illetőleg tagja, illetve könyvvizsgálója az 
a személy aki, vagy akinek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdése szerinti közeli hozzátartozója:” 
 
27. Az alapító okirat 21. pontja utolsó előtti bekezdése kiegészül az alábbi 
szövegrésszel:  „és a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.” 
 
28. Az alapító okirat 23. pontjában a „kuratórium bármely két tagjának az együttes 
aláírása”  szövegrész törlésre kerül és helyében a „kuratórium elnökének 
aláírása” szövegrész kerül. 
 
29. Az alapító okirat 24. pontjában a „...és egy tagja együttes” szövegrész törlésre 
kerül. 
 
30. Az alapító okirat 25. pontja kiegészül az „anyagi támogatást részükre nem nyújt” 
 szövegrésszel. 
 
31. Az alapító okirat 27. pontjában a „ha a közalapítvány céljai közt rögzített 
feladatok iránti  szükséglet megszűnt, vagy e feladatok ellátása más módon, 
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illetőleg más szervezeti  keretben hatékonyabban megvalósítható” szövegrész 
törlésre kerül és helyébe a „ha az  alapító ezt arra hivatkozással kéri, hogy a 
közfeladat ellátásának biztosítása más módon,  vagy más szervezeti keretben 
hatékonyabban megvalósítható.” szövegrész kerül. 
 
32. Az alapító okirat kiegészül az alábbi 29. ponttal: 
„Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013.  évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
rendelkezései irányadók, annak keretei között a kuratórium bármely kérdésben 
határozatot  hozhat.” 
 
33. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal  hatályban maradnak. 
 
Dunaújváros, 2015. február 19. 
 

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

a módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot aláírja. 

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

módosítások bejegyzésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a 
nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltozásának bejegyzéséről szóló kérelmet 
küldje meg a Székesfehérvári Törvényszék részére. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2015. március 31. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának 
módosításokkal egybeszerkesztett szövegét a helyben szokásos módon tegye 
közzé. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő:  a jogerős bírósági nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 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, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

59/2015. (II.19.) határozata 
az Intercisa Múzeum 2014. évi beszámolójának és 2015. évi munkatervének 

jóváhagyásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Intercisa Múzeum 
2014. évi, a határozat 1. számú mellékletét képező beszámolóját. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért: 
        a polgármester  
      - a határozat közlésében való közreműködésért: 
        a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója  
Határidő:   2015. február 27. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Intercisa Múzeum 

2015. évi, a határozat 2. számú mellékletét képező munkatervét. 
 

Felelős: - a határozat közléséért: 
         a polgármester  
      - a határozat közlésében való közreműködésért: 
        a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója  
  Határidő:   2015. február 27. 
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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, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

60/2015. (II.19.) határozata 
az Alsó Duna-parton található játszótér, erdei tornapálya és kiszolgáló 

helyiségek üzemeltetésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi 
Partvédelmi Vállalatnak (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 7.) 2015. december 31. 
napjáig meghosszabbítja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonát képező Dunaújváros, belterület 372/19 helyrajzi számon nyilvántartott, 
véderdő, közpark, telephely megnevezésű ingatlannak a DVG Zrt. által kivitelezett 
játszóteret, erdei tornapályát és azt kiszolgáló helyiségeket magába foglaló 
részének üzemeltetésére vonatkozó megbízását a határozat mellékletének 
megfelelően 2.171.000,-Ft+Áfa/év üzemeltetési díjért, mely díj szerepel a Vállalat 
által beterjesztett éves működési támogatás költségvetésében, így annak külön 
tervezése nem szükséges. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 

által teljesített, a határozat 1. pontjában meghatározott ingatlanra vonatkozó 
folyamatos üzemeltetést az üzemeltetési szerződés módosítás megkötéséig 
elfogadja. 

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

közlésére és jelen határozat mellékletét képező üzemeltetési szerződés módosítása 
és kiegészítése aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől   
                   számított 8 napon belül 
       - az üzemeltetési szerződés és szerződés-kiegészítés 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 (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), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
61/2015. (II.19.) határozata 

a közterületek reklám célú hasznosítási jogának átruházására  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros közigazgatási területén 
lévő közterületek reklám célú hasznosítási jogát határozott időre 2016. december 31-
ig a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságra 
ruházza és felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. mellékletét képező 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
                 a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és főépítészi igazgatóság igazgatója  
Határidő: 2015. február 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 

62/2015. (II.19.) határozata 
a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási szerződés (2015. jan-márc.) 1 számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. számú mellékletben 

megadottak szerint módosítja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság között a 2015. 
január 5-én létrejött a 2015. január-március  hónapokra  szóló  szolgáltatási 
keretszerződést. 

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

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. 
január-március hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 1. módosítását aláírja. 

 
Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 
                  a polgármester 
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
Határidő: 2015. február 27. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, 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 (Gál Roland) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

63/2015. (II.19.) határozata  
az önkormányzat tulajdonában álló üdülők DVG Zrt. általi üzemeltetéséhez 

szükséges döntések meghozatalára 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Zrt.-t a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, siófoki 3572 hrsz.-ú, üdülő 
megnevezésű és harkányi 1892 hrsz.-ú, üdülő megnevezésű ingatlanok 
működtetésével meg kívánja bízni, egyben felkéri a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját, 
hogy a vagyonkezelési/vállalkozói szerződést, illetve a működtetéshez szükséges 
szerződéstervezeteket küldje meg 2015. március 05-ig Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármestere részére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                         
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
                 a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől 
számított 8 napon belül a vagyonkezelési/vállalkozási szerződés közgyűlés elé 
terjesztésére: 2015. márciusi közgyűlés 
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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, Sztankovics 
László), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

64/2015. (II.19.) határozata 
a DVG Zrt. alaptőkéjének leszállításából eredő részvénykezelési díj 

megfizetésére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a határozat mellékletét 

képező DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. kérelmét és úgy határoz, hogy a 
2014. április 24-én elhatározott alaptőke leszállításból eredő részvényváltozások 
miatt fizetendő 100.000,-Ft összegű részvénykezelési díjat banki átutalással 
megfizeti a KELER Zrt. 14400018-09600102 számú bankszámlájára a 
határozathozatal napjától számított 8 napon belül. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban írt részvénykezelési díj 

megfizetésére a 2015. évi költségvetés 5. melléklet vagyonkezelési feladatok 
dologi kiadás előirányzata terhére forrást biztosít. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                              
               az Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
      a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére:  a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől  
számított 8 napon belül  
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetés soron következő 
módosításakor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 

 Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                    a polgármester  
                  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                     a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
        - a költségvetés módosításáért: 
                    a jegyző 
                 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
          a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                   a pénzügyi bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 
                    az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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Határidő:    2015. évi önkormányzati költségvetés módosításának időpontja 
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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, 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 (Gál Roland) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

65/2015. (II.19.) határozata 
 a Dunaferr Sportegyesületnek a dunaújvárosi Csónakház (391/1 hrsz.) 
felújítására, fejlesztésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulási kérelmére 

vonatkozóan 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező dunaújvárosi csónakház 
(391/1 hrsz.) ingatlanon a Dunaferr Sportegyesület a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetséggel kötött 20.000.000.- Ft.- értékű támogatási szerződés terhére 
felújítási, fejlesztési munkákat (továbbiakban: beruházás) végeztessen, azzal, 
hogy a beruházás keretében megvalósuló létesítmények tulajdonjogi szempontból 
jelen közgyűlési határozat kiadásakor fennálló jogi sorsát osztják mind 
hozzáépítés (Ptk. 5:68 §), mind ráépítés (Ptk. 5:70. §), mind a Ptk. Ötödik 
Könyvének V. címe XVIII. fejezetének egyéb jogcíme esetén, ennek alapján közös 
tulajdon nem létesül, a beruházás, mint vagyonelem, a műszaki átadással 
egyidejűleg kerül az Önkormányzat könyveibe, az Önkormányzattal szemben a 
Dunaferr Se megtérítési igénnyel nem élhet. 

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

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

számított 8 napon belül 
- az önkormányzat könyveiben az immateriális javak feltüntetésére: a DVG 

Zrt. által közölt dokumentáció kézhezvételét követő 60 napon belül 
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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, 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 (Gál Roland) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

66/2015. (II.19.) határozata 
 a DVG Zrt.-nek a dunaújvárosi Csónakház (391/1 hrsz.) fűtéskorszerűsítésére 

vonatkozó kérelmére vonatkozóan 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező dunaújvárosi csónakház 
(391/1 hrsz.) ingatlanon a DVG Zrt. saját forrásaiból az épületek 
fűtéskorszerűsítését megvalósítsa, azzal, hogy a beruházás keretében 
megvalósuló létesítmények tulajdonjogi szempontból jelen közgyűlési határozat 
kiadásakor fennálló jogi sorsát osztják mind hozzáépítés (Ptk. 5:68 §), mind 
ráépítés (Ptk. 5:70. §), mind a Ptk. Ötödik Könyvének V. címe XVIII. fejezetének 
egyéb jogcíme esetén, ennek alapján közös tulajdon nem létesül, a beruházás, 
mint vagyonelem, a birtokba adással egyidejűleg kerül az Önkormányzat 
könyveibe, az Önkormányzattal szemben a DVG Zrt. megtérítési igénnyel nem 
élhet. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a DVG Zrt. által 

önerőből kivitelezett beruházás ellenértékeként a Csónakház üzemeltetési 
szerződés lejárati ideje 2019. 05. 31-re módosuljon, ezáltal felhatalmazza a 
polgármestert jelen határozati javaslat mellékletét képező Üzemeltetési szerződés 
2. számú módosításának aláírásra, valamint a határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: az üzemeltetési szerződés 2. számú módosításának megkötésére: 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 Közgyűlésének  

67/2015. (II.19.) határozata  
a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. 2014. évről fennálló bérleti díj tartozásának 

rendezésével kapcsolatos kérelméről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a jelen 
közgyűlési határozat mellékletét képező teljesítés igazolások alapján, a Dunaújvárosi 
Jégkorong Kft.-nek az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. felé 2014. évben 
fennálló mindösszesen bruttó 7.992.773.- azaz Hétmillió-
kilenszázkilencvenkettőezer-hétszázhetvenhárom forint összegű kiegyenlítetlen 
tartozásának az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. felé történő átutalásáról 
gondoskodjon, a 409/2014.(XI.27.) számú határozattal a Dunaújvárosi Jégkorong 
Kft.-nek a 2015. évre jóváhagyott 63.500.000,- Ft támogatás terhére, ezen 
keretösszeget csökkentve. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásért: 
       a polgármester 
     - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
       a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés 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  

68/2015. (II.19.) határozata  
a Városi Diákönkormányzat által megrendezendő I. Városi Diákkupa 

támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Diákönkormányzat által 
megrendezendő I. Városi Diákkupa támogatására 382.650,- Ft, azaz 
háromszányolcvankettőezer-hatszázötven forint összegű vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete 5.b. melléklete pénzeszköz-átadás 
tartaléka sor terhére. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Városi Diákönkormányzat képviselőjével a 
céltámogatási szerződést kösse meg 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 
Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja előzetes 
felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben 
nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett 
támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági 
rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami 
támogatásnak minősül. A polgármester felhatalmazása kiterjed a határozat 1. 
mellékletét képező szerződéstervezetnek a Kormány európai uniós források 
felhasználásáért felelős tagja módosítási, kiegészítési javaslatait is magában 
foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                   a céltámogatási szerződés aláírására: a Kormány európai uniós források      
                   felhasználásáért felelős tagja 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 
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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 és Szervezési Igazgatóság  
Határidő: - a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától számított 
30 nap 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 2/2015.(II.19.) önkormányzati 
rendelet módosításakor a pénzeszköz-átadás tartaléka sor terhére vegye 
figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
              -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  
              -  a költségvetés módosításáért:  
                 a jegyző  
              -  a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 az Adó, Költségvetési, Pénzügyi Osztály vezetője  
Határidő: a 2015. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 5 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), ellene szavazott 4 fő (Gál Roland, 
Iván László, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 6 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – nem 
fogadta el, ezért a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

69/2015. (II.19.) határozata 
a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület részére sportfejlesztési 
program megvalósításához nyújtott, vissza nem térítendő pályázati önrész 

támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról című előterjesztés 
levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó Zsolt képviselő ügyrendi 
javaslatát – mely „Javaslat a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület 
részére sportfejlesztési program megvalósításához nyújtott, vissza nem térítendő 
pályázati önrész támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról” című 
napirendet vegye le a tárgysorozatból – nem fogadta el.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 
(Besztercei Zsolt), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

70/2015. (II.19.) határozata 
a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület részére sportfejlesztési 
program megvalósításához nyújtott, vissza nem térítendő pályázati önrész 

támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy 335/2013 (VII.09.) 
határozata alapján 76.366.107,- Ft vissza nem térítendő pályázati önrész 
támogatást nyújtott a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület 
részére az egyesület Dunaújváros 317/2 hrsz.-ú ingatlant érintő sportfejlesztési 
programjának megvalósításához. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja az 1.) 

pontban leírt céltámogatás felhasználásáról a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál 
Sportegyesület által benyújtott elszámolást és szakmai beszámolót a határozat 
melléklete szerint, azzal, hogy az elszámolás elfogadásának feltétele, hogy a 
Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület csatolja a mű üzembe-
helyezési jegyzőkönyvét. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Gazdasági Igazgatóság 

Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetőjét a határozat közlésére, 
valamint arra, hogy az 1.) pontban meghozott döntéséről tájékoztassa az Emberi 
Erőforrások Minisztériumát. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő: 2015. március 6. 
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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, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
71/2015. (II.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 309/2014. (IX.23.) határozata 1. 
pontjának módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 309/2014. (IX.23.) határozata 1. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
"1. A KDOP-3.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú „Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának felülvizsgálata, átdolgozása” tárgyú projekt keretében az EX ANTE 
Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság elkészítette Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját." 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
     - a határozat közléséért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2015. február 23. 
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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, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
72/2015. (II.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról 

 
1. A KDOP-3.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú „Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának  felülvizsgálata, átdolgozása” tárgyú projekt keretében az EX ANTE 
Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság elkészítette Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
     - a határozat közléséért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2015. február 23. 
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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  
73/2015. (II.19.)  határozata  

a DMJV „A Városháza és környéke funkcióbővítő revitalizációja projekt” 
kapcsán felmerült „Kilátó” tervpályázatra beérkezett pályaművek szakértői 

bírálatának elfogadásáról, megvalósítandó terv kiválasztásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a DMJV „A 
Városháza és környéke funkcióbővítő revitalizációja projekt” kapcsán felmerült 
„Kilátó” tervpályázatra beérkezett pályaművek szakértői bírálatában foglalt 
eredményt elfogadja, első  helyezettnek Szloszjár György építészt-, második 
helyezettnek Fridrich Ferenc szobrászművész és Fridrich Dávid építész közös 
pályaművét hirdeti ki.  
A jövőben továbbdolgozandó és kivitelezésre kerülő tervként Szloszjár György 
építész pályaművét határozza meg. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert az 1. pontban 
foglaltakkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
          a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
         a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő: 2015. február 27. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. és 2. pontban foglalt feladatok 
végrehajtásához Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata saját forrást 
biztosít a 2015. évi költségvetési rendeletében a főépítészi sor terhére. 
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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 (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Pintér Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

74/2015. (II.19.) határozata 
a Városháza téren létesített szökőkút elnevezéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városháza téren 2014. évben 

létesített szökőkutat Orgonasípnak nevezi el. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, 
hogy gondoskodjon ez elnevezés közzétételéről a helyi médiában. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2015. március 6. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. 
pontban elfogadott elnevezés ötletgazdáit emléklappal és városi kiadványokkal 
jutalmazza. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  2015. március 20. 
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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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Gál Roland) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

75/2015. (II.19.) határozata 
az Alba Volán Zrt. és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között 
létrejött jogutódlás miatti szerződések módosításra – jogutód: Középnyugat-

magyarországi Közlekedési Központ Zrt.  
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte annak tényét, hogy 2014. 
december 31-én az Alba Volán Zrt. beolvadt a KNYKK Középnyugat-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt.-be, egyben utasítja a polgármestert, hogy a jogutódlás 
tényét rögzítő, a 2004. december 31. napján Dunaújváros Megyei Jogú Város 
közigazgatási határain belül menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz hálózat 
működtetésére tárgyában megkötött közszolgáltatási szerződés 15. számú 
módosítását és a 2012. december 19-én megkötött fizetési Megállapodás 1. számú 
módosítását írja alá. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester   
               - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől  
                   számított 8 nap 
                - a szerződésmódosítások aláírására: 2015. március 10. 
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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 

76/2015. (II.19.) határozata 
az Ökologistic Környezetvédelmi Alapítvány helyiségigényével kapcsolatos 

állásfoglalás kialakítására  
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati úton kívánja bérbe adni az 
önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 27/3/D/1 hrsz.-ú, természetben, 
Dunaújváros, Balogh Ádám u. 14. szám alatt található, 239 m2 nagyságú 
üzlethelyiség megnevezésű ingatlanát a határozat mellékleteként csatolt pályázati 
kiírás szerint, egyben felkéri a polgármestert, hogy a pályázat megjelentetéséhez 
szükséges lépéseket tegye meg. 
 
 Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért: 
            a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére és a pályázat meghirdetésére: a határozatnak az 

előkészítő osztályra érkezésétől számított 8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, 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 

77/2015. (II.19.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kormányzati funkció rendjéről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata kormányzati funkció rendjét e határozat mellékletében 
foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatályon kívül 

helyezi a Közgyűlés 136/2014. (IV.24.) határozatát és annak mellékletét képező 
önkormányzati kormányzati funkció rendet. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 
Igazgatóságához a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) 
önkormányzati rendelete a jelen határozat melléklete szerinti 10. függelékkel 
egészül ki. 

 
      Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
              a polgármester  
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
              jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
      Határidő: 2015. február 27. 
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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 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

78/2015. (II.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények 
ellen, a DVCSH Kft. által indított peres eljárásban Dr. Móricz Ügyvédi Iroda által 
az önkormányzati intézmények jogi képviseletének megbízási díja fedezetére, 

költségvetési forrás átcsoportosítással 
 

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

- Intercisa Múzeum                                                                  115.932,- Ft 
- Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet   317.500,- Ft. 

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

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
foglaltakat a 2014. évi költségvetés soron következő módosítása során vegye 
figyelembe. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
             a polgármester 
           - a költségvetés módosításáért: 
 a jegyző 
 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
  időpontja 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy e 

határozatot küldje meg az érintett intézmények vezetői részére. 
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 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
              a polgármester 
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
              az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:  a határozat megküldésére: a határozat kézhezvételét követő 8 napon 

belül. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” változatot – mellette szavazott 8 fő (Cserna 
Gábor, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Pintér Tamás), nem szavazott 2 fő 
(Cserni Béla, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Lőrinczi Konrád közvetlenül a szavazás után szóban jelezte a közgyűlés és a 
jegyzőkönyvvezető felé, hogy tévesen szavazott és kérte, hogy szavazatát „igen” 
szavazatként vegyék figyelembe, ezáltal az „igen” szavazatok száma 9-re 
emelkedett.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
79/2015. (II.19.) határozata 

Szabó Zsolt képviselői indítványáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó Zsolt képviselői indítványát 
elutasítja, az előterjesztés mellékletében foglalt rendelettervezetet önkormányzati 
rendeletként nem fogadja el. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester  
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
             a jogi és szervezési igazgató 
 Határidő: azonnal 
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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 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

80/2015. (II.19.) határozata 
a polgármester szabadságának ütemezéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Cserna Gábor polgármester 2015. 

évre felhasználható szabadságának ütemezését 
2015. május 4-15-ig (10 munkanap) 

2015. július 20-augusztus 7-ig (15 munkanap) 
2015. augusztus 24-augusztus 28-ig (5 munkanap) 

2015. december 7-16-ig (9 munkanap) 
terjedő időre jóváhagyja. 

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

szabadságáról, igénybevételt követő közgyűlés ülésén adjon tájékoztatást. Az 
ütemezéstől eltérő igénybevételt a jogszabályban foglaltak szerint jelentse be. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

   a polgármester 
 - a végrehajtásban való közreműködésért: 
   a jegyző 
   a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 

Határidő a tájékoztatásra: igénybevételt követő közgyűlés ülésén illetve 
                eltérő igénybevétel esetén igénybevételt megelőző 15 nappal 
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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, 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 (Gál Roland) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

81/2015. (II.19.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatának 3. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala 435/2013. (X. 17.) határozatával jóváhagyott 2013. október 
18-tól hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban PH SZMSZ) 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 

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

a PH SZMSZ módosítását, valamint az annak megfelelő változtatásokkal 
egységes szerkezetbe foglalt PH SZMSZ-t aláírja. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        jogi és szervezési igazgató 
Határidő:  2015. február 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő 
(Pintér Tamás, Szabó Zsolt), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

82/2015. (II.19.) határozata 
a dunaújvárosi 3351 hrsz.-ú Táborhely – Kemping területén lévő 2 db faház 

kivitelezéséről  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 3351 hrsz.-ú 

Táborhely – Kemping területén lévő 2 db faház kivitelezési munkáit bruttó 
48.396.613,-Ft keretösszegen belül a DVG Zrt.-vel elkészítteti. Egyúttal felkéri a 
polgármestert, hogy a jelen határozat mellékletét képező vállalkozási 
keretszerződést a DVG Zrt.-vel írja alá.  

 
Felelős:   -  a határozat végrehajtásáért 
          a polgármester 
                 -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 -  a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                    a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő:    a szerződés aláírására: 2015. március 06. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban szereplő munkához 

szükséges 48.396.613,-Ft bruttó keretösszeget a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete 7.a. melléklete 
Városfejlesztés és rendezés 4. sorában, 7.b. melléklete Városfejlesztés és 
rendezés 2. sorában, illetve 5. b. melléklete Felhalmozási céltartalék Sziget 
felújítás sorában jóváhagyott keretösszeg terhére biztosítja. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 4 fő 
(Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

83/2015. (II.19.) határozata 
Dunaújváros Labdarúgó Stadion fejlesztésére irányuló döntések –támogatási 

szerződés 2. sz. módosítása- meghozataláról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2014. (I.23.) határozata 

szerint megkötött, Dunaújváros Labdarúgó Sportcsarnok fejlesztése tárgyú 
támogatási 2. számú melléklete (Költségterv) a jelen határozat melléklete szerint 
módosul. 

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

az 1. pontban megnevezett fejlesztéshez szükséges támogatási szerződést 
módosító dokumentációt állítsa elő, írja alá és küldje meg az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkárság, Sportigazgatási 
Főosztály, és a Kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal 
összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos részére.  

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

az 1. pontban foglalt fejlesztések megvalósítása során a szükséges döntéseket -
értve alatta a sikeres elbírálást követően az önkormányzat részére megküldött 
támogatási szerződést módosító dokumentációt és a közbeszerzési eljárásokat 
lezáró döntéseket is - hozza meg és írja alá.  

 
4.  A polgármester utólagos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:    a pályázat kiírásában szereplő határidő.  
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy az 1. pontban foglalt 

feladatokra irányuló közbeszerzési eljárásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a 2015. évi közbeszerzési tervében szerepeltesse. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi 
közbeszerzési  tervének elfogadásáig. 
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