
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  

 
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 
147/2015. (IV.23.) határozata 

„Javaslat Dunaújváros kerékpárútjainak felújításáról kötött vállalkozási 
keretszerződés 2. számú módosítására” című előterjesztés sürgősségi 

indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 23-ai nyílt ülésére sürgősségi 
indítványként történő felvételre vonatkozó napirend tárgyalására, mely „Javaslat 
Dunaújváros kerékpárútjainak felújításáról kötött vállalkozási keretszerződés 2. számú 
módosítására ” című előterjesztést 63. sorszámmal felvette a közgyűlés napirendjére. 
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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 

148/2015. (IV.23.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai 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 
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a 

szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról” szóló 
4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete újraalkotására 

 
5. Javaslat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására 
 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről 
szóló 22/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete és a közoktatási intézményekben 
alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetés térítési díjairól szóló 
37/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
7. Javaslat a Dunaújváros, Római krt. 38/B. szám alatti irodahelyiségek 

haszonkölcsönbe adására 
 
8. Javaslat postai szolgáltatás ellátására a DVG Zrt. közreműködésével (2400 

Dunaújváros, Barátság u. 2/C és Petőfi S. u. 5.) 
 
9. Javaslat a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2014-2015 pályázati kiírás „A 

települési és a helyi roma nemzetiségi önkormányzat együttműködése” címmel 
meghirdetett pályázaton való indulásra 
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10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-
0017 kódszámú, „Innovatív program fejlesztése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatánál a rugalmasságot elősegítő életkörülmények létrehozása 
érdekében” című projektje végrehajtására 

 
11. Javaslat a járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok 

szakmai támogatására vonatkozó pályázat benyújtására, megvalósítására 
 

12. Javaslat a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására vonatkozó pályázat 
benyújtására, megvalósítására 

 
13. Javaslat pályázati részvételre Sándor Frigyes szobor állítása érdekében 

 
14. Javaslat a Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület részére vissza nem 

térítendő pályázati önrész támogatás biztosítására az egyesület sportfejlesztési 
programjának megvalósításához 

 
15. Javaslat a Modern Művészetért Közalapítvány alapító okiratának módosítására, a 

közhasznú jogállás megkérésére 
 

16. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza alapító okiratának 
módosítására 

 
17. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ alapító okiratának módosítására 

 
18. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratának módosítására 
 
19. Javaslat a József Attila Könyvtár Dunaújváros Intézmény alapító okiratának 

módosítására 
 

20. Javaslat az Intercisa Múzeum alapító okiratának módosítására 
 

21. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat alapító okiratának módosítására 
 

22. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó 
szakmai egységeinek a 2014. évi működésük törvényességi ellenőrzéséről készült 
megállapítások elfogadására 
 

23. Javaslat gyermekjóléti központ létrehozásával kapcsolatos elvi állásfoglalás 
kialakítására 

 
24. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2014. évi tevékenységének értékelésére, 

az intézmény beszámolójának elfogadására 
 

25. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetnél megüresedett álláshely 
betöltésére 
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26. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai intézményben megüresedett ápoló-gondozó álláshely betöltésére 
 
27. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben megüresedett 

álláshelyek fenntartó engedélyével történő betöltéséről szóló 83/2014. (IV.24.) 
határozat módosítására 

 
28. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetésének módosítására a 110/2015. (III.19.) közgyűlési határozat 5. 
pontjában foglalt feladatok és az intézmények által megfogalmazott költségvetési 
igények teljesítésére vonatkozóan 

 
29. Javaslat az Ezoterika 3x7 Egészségért Szolgáltató Betéti Társaság egészségügyi 

szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződés 1. számú módosítására 
 
30. Javaslat a háziorvosi (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogászati szolgálatok 2014. évi 

működéséről szóló beszámoló elfogadására 
 
31. Javaslat a fogorvosi alapellátásban dolgozó fogorvosok támogatás iránti kérelmének 

elbírálására 
 
32. Javaslat a dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok Egyesületének támogatására 

 
33. Javaslat a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola 

Tagintézménye tagintézmény-vezetői pályázat véleményezésére 
 
34. Javaslat a Dunaújvárosi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakmai alapdokumentuma 
kiegészítésének véleményezésére 

 
35. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött Vagyonkezelési 

Szerződés módosítására 
 

36. Javaslat a 25. Rockmaraton Fesztivál megrendezésére és támogatására 
 

37. Javaslat a közterületi járdák felújítására, 2. ütem 
 

38. Javaslat Dunaújváros, Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely 
üzemeltetésére 

 
39. Javaslat a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulatnak 

a patakok üzemeltetésére vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosítására 
 

40. Javaslat a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó éves 
megállapodás megkötésére 
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41. Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működési költségeinek 
elfogadására 

 
42. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítására 
 
43. Javaslat a Dunaújváros, Magyar út 1858/3 hrsz-ú Alsó-foki patak rézsű csúszása 

miatt benyújtott és megnyert vis maior pályázat önrészének biztosítására 
 

44. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi adóztatási 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 

 
45. Javaslat a 2014. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló 

ellenőrzési jelentés elfogadására 
 

46. Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2014. évi éves beszámolójának és 2015. évi szakmai és pénzügyi terve 
elfogadására 

 
47. Javaslat a Dunanett NKft. 2014. évi éves beszámolójának és 2015. évi üzleti tervének 

elfogadására 
 

48. Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2014. évi éves beszámolójának és 2015. évi 
üzleti tervének elfogadására 

 
49. Javaslat az Innopark NKft. 2014. évi éves beszámolójának és 2015. évi üzleti 

tervének elfogadására 
 

50. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi beszámolójának és 2015. 
évi üzleti tervének elfogadására 

 
51. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai NKft. 2014. évi beszámolójának és 

2015. évi eredménytervének elfogadására 
 

52. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2014. évi beszámolójának és 2015. évi 
eredménytervének elfogadására 

 
53. Javaslat az MMK NKft. 2014. évi éves beszámolójának elfogadására 
 
54. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 120/2015. (III.19.) 

határozat 2. pontjának – elírás miatti – módosítására 
 
55. Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

részére (Lajos király krt. 10-12.) 
 
56. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt 

Fejér Megyei Szervezet között fennálló haszonkölcsön szerződés 
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meghosszabbítására Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII. 807. és 808. sz. 
irodahelyiség és a hozzájuk tartozó tárgyaló vonatkozásában 

 
57. Javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2014. évi helyi 

közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámolója megismerésére, 
veszteségkiegyenlítés forrásának meghatározására 

 
58. Javaslat a 171/2014. (V.29.) közgyűlési határozat 3. pontjának végrehajtására, a 

Vasmű út 41. Irodaház Kft. felé 2015. évre fennmaradó pótbefizetéssel kapcsolatban 
 
59. Javaslat a DVCSH Kft. által a Dunaújvárosi Városi Sportiskola ellen indított bírósági 

perben képviseletet ellátó jogi képviselő megbízási díjának kifizetésére, valamint a 
Dunaújváros Sportjáért Közalapítvány helyzetének rendezésére 

 
60. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros fejlesztési 

konstrukciójával összefüggő DVG Zrt. hitelfelvételéhez szükséges önkormányzati 
hozzájárulásról 

 
61. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015-2019. évekre 

vonatkozó gazdasági programjának elfogadására 
 

62. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására 
 
63. Javaslat Dunaújváros kerékpárútjainak felújításáról kötött vállalkozási keretszerződés     

2. számú módosítására 
 

Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

149/2015. (IV.23.) határozata 
a nyílt ülés 5. napirendi pontjának levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülés napirendi 
pontjait közül az 5. napirendi pontot, mely „Javaslat a helyi vállalkozások 
munkahelyteremtő támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására” című 
napirendet levette a tárgysorozatából. 

 



 8 
 

 
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 

150/2015. (IV.23.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai 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 
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a 

szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról” szóló 
4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete újraalkotására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről 
szóló 22/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete és a közoktatási intézményekben 
alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetés térítési díjairól szóló 
37/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
6. Javaslat a Dunaújváros, Római krt. 38/B. szám alatti irodahelyiségek 

haszonkölcsönbe adására 
 
7. Javaslat postai szolgáltatás ellátására a DVG Zrt. közreműködésével (2400 

Dunaújváros, Barátság u. 2/C és Petőfi S. u. 5.) 
 
8. Javaslat a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2014-2015 pályázati kiírás „A 

települési és a helyi roma nemzetiségi önkormányzat együttműködése” címmel 
meghirdetett pályázaton való indulásra 

 
9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-

0017 kódszámú, „Innovatív program fejlesztése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
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Önkormányzatánál a rugalmasságot elősegítő életkörülmények létrehozása 
érdekében” című projektje végrehajtására 

 
10. Javaslat a járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok 

szakmai támogatására vonatkozó pályázat benyújtására, megvalósítására 
 

11. Javaslat a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására vonatkozó pályázat 
benyújtására, megvalósítására 

 
12. Javaslat pályázati részvételre Sándor Frigyes szobor állítása érdekében 

 
13. Javaslat a Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület részére vissza nem 

térítendő pályázati önrész támogatás biztosítására az egyesület sportfejlesztési 
programjának megvalósításához 

 
14. Javaslat a Modern Művészetért Közalapítvány alapító okiratának módosítására, a 

közhasznú jogállás megkérésére 
 

15. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza alapító okiratának 
módosítására 

 
16. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ alapító okiratának módosítására 

 
17. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratának módosítására 
 
18. Javaslat a József Attila Könyvtár Dunaújváros Intézmény alapító okiratának 

módosítására 
 

19. Javaslat az Intercisa Múzeum alapító okiratának módosítására 
 

20. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat alapító okiratának módosítására 
 

21. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó 
szakmai egységeinek a 2014. évi működésük törvényességi ellenőrzéséről készült 
megállapítások elfogadására 
 

22. Javaslat gyermekjóléti központ létrehozásával kapcsolatos elvi állásfoglalás 
kialakítására 

 
23. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2014. évi tevékenységének értékelésére, 

az intézmény beszámolójának elfogadására 
 

24. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetnél megüresedett álláshely 
betöltésére 
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25. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai intézményben megüresedett ápoló-gondozó álláshely betöltésére 

 
26. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben megüresedett 

álláshelyek fenntartó engedélyével történő betöltéséről szóló 83/2014. (IV.24.) 
határozat módosítására 

 
27. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetésének módosítására a 110/2015. (III.19.) közgyűlési határozat 5. 
pontjában foglalt feladatok és az intézmények által megfogalmazott költségvetési 
igények teljesítésére vonatkozóan 

 
28. Javaslat az Ezoterika 3x7 Egészségért Szolgáltató Betéti Társaság egészségügyi 

szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződés 1. számú módosítására 
 
29. Javaslat a háziorvosi (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogászati szolgálatok 2014. évi 

működéséről szóló beszámoló elfogadására 
 
30. Javaslat a fogorvosi alapellátásban dolgozó fogorvosok támogatás iránti kérelmének 

elbírálására 
 
31. Javaslat a dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok Egyesületének támogatására 

 
32. Javaslat a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola 

Tagintézménye tagintézmény-vezetői pályázat véleményezésére 
 
33. Javaslat a Dunaújvárosi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakmai alapdokumentuma 
kiegészítésének véleményezésére 

 
34. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött Vagyonkezelési 

Szerződés módosítására 
 

35. Javaslat a 25. Rockmaraton Fesztivál megrendezésére és támogatására 
 

36. Javaslat a közterületi járdák felújítására, 2. ütem 
 

37. Javaslat Dunaújváros, Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely 
üzemeltetésére 

 
38. Javaslat a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulatnak 

a patakok üzemeltetésére vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosítására 
 

39. Javaslat a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó éves 
megállapodás megkötésére 
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40. Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működési költségeinek 
elfogadására 

 
41. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítására 
 
42. Javaslat a Dunaújváros, Magyar út 1858/3 hrsz-ú Alsó-foki patak rézsű csúszása 

miatt benyújtott és megnyert vis maior pályázat önrészének biztosítására 
 

43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi adóztatási 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 

 
44. Javaslat a 2014. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló 

ellenőrzési jelentés elfogadására 
 

45. Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2014. évi éves beszámolójának és 2015. évi szakmai és pénzügyi terve 
elfogadására 

 
46. Javaslat a Dunanett NKft. 2014. évi éves beszámolójának és 2015. évi üzleti tervének 

elfogadására 
 

47. Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2014. évi éves beszámolójának és 2015. évi 
üzleti tervének elfogadására 

 
48. Javaslat az Innopark NKft. 2014. évi éves beszámolójának és 2015. évi üzleti 

tervének elfogadására 
 

49. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi beszámolójának és 2015. 
évi üzleti tervének elfogadására 

 
50. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai NKft. 2014. évi beszámolójának és 

2015. évi eredménytervének elfogadására 
 

51. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2014. évi beszámolójának és 2015. évi 
eredménytervének elfogadására 

 
52. Javaslat az MMK NKft. 2014. évi éves beszámolójának elfogadására 
 
53. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 120/2015. (III.19.) 

határozat 2. pontjának – elírás miatti – módosítására 
 
54. Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

részére (Lajos király krt. 10-12.) 
 
55. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt 

Fejér Megyei Szervezet között fennálló haszonkölcsön szerződés 
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meghosszabbítására Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII. 807. és 808. sz. 
irodahelyiség és a hozzájuk tartozó tárgyaló vonatkozásában 

 
56. Javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2014. évi helyi 

közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámolója megismerésére, 
veszteségkiegyenlítés forrásának meghatározására 

 
57. Javaslat a 171/2014. (V.29.) közgyűlési határozat 3. pontjának végrehajtására, a 

Vasmű út 41. Irodaház Kft. felé 2015. évre fennmaradó pótbefizetéssel kapcsolatban 
 
58. Javaslat a DVCSH Kft. által a Dunaújvárosi Városi Sportiskola ellen indított bírósági 

perben képviseletet ellátó jogi képviselő megbízási díjának kifizetésére, valamint a 
Dunaújváros Sportjáért Közalapítvány helyzetének rendezésére 

 
59. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros fejlesztési 

konstrukciójával összefüggő DVG Zrt. hitelfelvételéhez szükséges önkormányzati 
hozzájárulásról 

 
60. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015-2019. évekre 

vonatkozó gazdasági programjának elfogadására 
 

61. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására 
 
62. Javaslat Dunaújváros kerékpárútjainak felújításáról kötött vállalkozási keretszerződés     

2. számú módosítására 
 

Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 

 



 13 
 

 
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 

151/2015. (IV.23.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai 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 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 
152/2015. (IV.23.) határozata 

a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyvének 
vezetésével Ráczné Bodó Beátát 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 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 

153/2015. (IV.23.) határozata 
„Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. részére pótbefizetés 

elrendelésére” című előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 23-ai zárt ülésre vonatkozó 
meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunaújvárosi 
Szennyvíztisztító Kft. részére pótbefizetés elrendelésére”, 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 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 

154/2015. (IV.23.) határozata 
„Javaslat a volt II. számú orvosi rendelőnek (Dunaújváros, Szórád M. út 39. 36/4 

hrsz.) a K Klinika Egészségügyi Fejlesztő, Szolgáltató és Üzemeltető Kft. 
tulajdonát képező ingatlanok tehermentes állapotban történő megvásárlására 

vonatkozó ajánlat megtételére” című előterjesztés zárt ülésen történő 
tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 23-ai zárt ülésre vonatkozó 
meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a volt II. számú orvosi 
rendelőnek (Dunaújváros, Szórád M. út 39. 36/4 hrsz.) a K Klinika Egészségügyi 
Fejlesztő, Szolgáltató és Üzemeltető Kft. tulajdonát képező ingatlanok tehermentes 
állapotban történő megvásárlására vonatkozó ajánlat megtételére”, 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 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 

155/2015. (IV.23.) határozata 
a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai zárt ülés napirendi 
pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat a „Dunaújváros Díszpolgára” kitüntető cím adományozására 
 
2. Javaslat a „Dunaújváros Ifjúságáért” díj adományozására 
 
3. Javaslat a pedagógus életpálya megbecsülését szolgáló díjak adományozására 
 
4. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. részére pótbefizetés elrendelésére 
 
5. Javaslat a volt II. számú orvosi rendelőnek (Dunaújváros, Szórád M. út 39. 36/4 

hrsz.) a K Klinika Egészségügyi Fejlesztő, Szolgáltató és Üzemeltető Kft. tulajdonát 
képező ingatlanok tehermentes állapotban történő megvásárlására vonatkozó 
ajánlat megtételére 

 
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 

156/2015. (IV.23.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai 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 – 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 

157/2015. (IV.23.) határozata 
a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyvének 
vezetésével Ráczné Bodó Beátát bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a hivatal két ülése 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 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Tamás), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, 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 
jelentés I. fejezetét – 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 3 
fő (Pintér Tamás, 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 
jelentés II. fejezetét – mellette szavazott 12 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), tartózkodott 2 fő (Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán) nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

158/2015. (IV.23.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok határidő módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

- a 106/2015. (III.19.) határozat végrehajtási határidejét 2015. április 30-ára 
módosítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzett határozat tekintetében a 

jelentés II. részével nem érintett egyéb rendelkezéseit változatlan tartalommal 
hatályban tartja. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 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 
Tamás, Szabó Zsolt), tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Tóth Kálmán) – megalkotta a 
10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendeletet. 

 



 24 
 

 
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 
11/2015. (IV.24.) önkormányzati rendeletet. 

 



 25 
 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – megalkotta a 12/2015. (IV.24.) 
önkormányzati rendeletet. 

 



 26 
 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – megalkotta a 13/2014. (IV.24.) 
önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” 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 
159/2015. (IV.23.) határozata  

Dunaújváros Római krt. 38/B. sz. alatti irodahelyiségek haszonkölcsönbe adásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvényben foglaltak alapján haszonkölcsönbe adja a dunaújvárosi 
451/34/D/81 hrsz.-ú - amely a valóságban Dunaújváros, Római krt. 38/B. földszint 
alatt található - mindösszesen 220 m2 alapterületű irodai helyiségcsoportból 196 m2 
területet az alábbiak szerint: 
-   Dunaújváros MJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata részére összesen 68 m2      

alapterületű 3 db irodahelyiséget, 
-   Dunaújváros MJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata részére 24 m2 alapterületű 

irodahelyiséget, 
-   Dunaújváros MJV Szerb Nemzetiségi Önkormányzata részére 24 m2 alapterületű 

irodahelyiséget 
-  Dunaújváros MJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata részére 24 m2 alapterületű 

irodahelyiséget. 
-   az ezidáig „közös nemzetiségi irodaként” használt 24 m2 alapterületű irodahelyiség 

Dunaújváros MJV Önkormányzata használatában marad. 
 
2. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat 1.sz. melléklete szerinti  

tartalommal a haszonkölcsön szerződés aláírására, egyben felkéri a határozat 
közlésére. A haszonkölcsön szerződés aláírásával egyidejűleg megszűnik a 
Dunaújváros MJV Önkormányzata és Dunaújváros MJV Kisebbségi Önkormányzatai 
között 2009. április 20-án létrejött haszonkölcsön szerződés. 

 
Felelős:        - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
  -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató  
Határidő:        - a határozat közlésére: 2015. április 25. 
 - a haszonkölcsön szerződés aláírására: 2015. április 30. 
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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  

160/2015. (IV.23.)  határozata  
 postai szolgáltatás ellátására a DVG Zrt. közreműködésével 

(2400 Dunaújváros, Barátság u. 2/C és Petőfi S. u. 5.) 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul – a Magyar Posta Zrt. 
(1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) kérelme alapján - DMJV Önkormányzata és a 
Magyar Posta Zrt. között fennálló határozott idejű bérleti szerződés (2400 
Dunaújváros, Barátság u. 2/C) közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 
2015. április 30. napjával a határozat 1. számú mellékletét képező megszüntető 
szerződésben foglaltak szerint. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul – a Magyar Posta Zrt. 

(1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) kérelme alapján - DMJV Önkormányzata és a 
Magyar Posta Zrt. között fennálló határozatlan idejű bérleti szerződés (2400 
Dunaújváros, Vörösmarty u. 2.) közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 
2015. április 30. napjával a határozat 2. számú mellékletét képező megszüntető 
szerződésben foglaltak szerint. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező dunaújvárosi Barátság u. 2/C 
szám alatti, 254/3 hrsz.-ú, 206 m2 nagyságú ingatlanból 57,22 m2 nagyságú nem 
lakás célú helyiséget haszonkölcsönbe adja a DVG Zrt. részére, a határozat 3. sz. 
mellékletét képező szerződésben foglaltak szerint, 2015. május 01. napjától 2015. 
december 31. napjáig, a nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény 11.§ (13) 
bekezdése alapján azzal, hogy ott a társaság postai szolgáltatást végezzen. 

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

vezérigazgatóját, hogy a Petőfi S. utcai ingatlan használatára vonatkozó szerződést 
megkösse, melynek fedezetére 400.000,-Ft összeget biztosít 2015. május 01. 
napjától 2015. december 31. napjáig tartó időszakra. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy a DVG Zrt. a 

határozat 4. számú mellékletét képező közreműködői szerződésben 
meghatározottak szerinti postai szolgáltatást végezzen a 3. és 4. pontban megjelölt 
helyiségekben, egyúttal a posták 2015. május 01. napjától 2015. december 31. 
napjáig tartó üzemeltetésére 6.636.080,-Ft és azzal összefüggő beruházásokra 
2.326.640,-Ft forrást biztosít a DVG Zrt. részére a 2015. évi önkormányzati 
költségvetése általános tartalék előirányzat terhére. 
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6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. ügyvezetőjét a 
határozat 4. számú mellékletének aláírására, és felkéri a polgármestert a határozat 
1., 2. és 3. számú mellékletének aláírására. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
          a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő:  - a  szerződések aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 30 
napon belül 
 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 4. 

és 5.  pontjaiban foglalt kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

  a polgármester 
  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
  - a költségvetés módosításáért: 
  a jegyző 
  - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
  a pénzügyi bizottság elnöke 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: a 2015. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
161/2015 (IV.23.) határozata 

a „Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2014-2015” pályázati kiírás „A települési 
és a helyi roma nemzetiségi önkormányzat együttműködése” címmel meghirdetett 

pályázaton való indulásról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyólag elfogadja, hogy  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata DMJV Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatának bevonásával a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége (TÖOSZ), az Európa Tanács Helyi és Regionális Demokrácia Szakértői 
Központja, a Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a 
Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma együttműködésével 
meghirdetett „Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2014-2015” pályázati felhívás „A 
települési és a helyi roma nemzetiségi önkormányzat együttműködése” tárgyban - a 
határozat mellékletét képező - pályázatot nyújtott be a pályázati határidőben, azaz 
2015. április 15-ig.  

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

pályázati eljárás során esetleg szükségessé váló kiegészítéseket, hiánypótlásokat, 
nyilatkozatokat tegye meg, egyúttal felkéri, hogy a pályázat eredményéről a 
közgyűlést tájékoztassa. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
       a polgármester 

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője  
Határidő: - a pályázat eredményéről történő tájékoztatásra: 
         az eredményhirdetést követő soros rendes közgyűlés ülése 
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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 

162/2015. (IV.23.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0017 

kódszámú, "Innovatív program fejlesztése Dunaújváros MJV Önkormányzatánál a 
rugalmasságot elősegítő életkörülmények létrehozása érdekében" című projektje 

végrehajtásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 348/2012. (VII.05.) határozatában 
elhatározta a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0017 kódszámú pályázat végrehajtását, 
valamint támogatta a kapcsolódó pályázat benyújtását, s felhatalmazta a 
polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0017 kódszámú 
"Innovatív program fejlesztése Dunaújváros MJV Önkormányzatánál a 
rugalmasságot elősegítő életkörülmények létrehozása érdekében" című pályázati 
projektjét a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetője 33 184 112  
Ft-tal támogatta, valamint utólagosan elfogadja a projekt Támogatási 
Szerződésének aláírását.  

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 2.) pontban 

szereplő projekthez kapcsolódó tevékenységek fedezetének előfinanszírozására 
33.184.112,- Ft  önkormányzati forrást biztosít (melyből a közbeszerzéssel érintett 
tevékenységek összege 16.381.102,- Ft + 4.422.898,- Ft ÁFA azaz összesen 
20.804.000,- Ft)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet a pályázati és egyéb támogatással megvalósuló 
projektek kiadásai 23.9 sor terhére. 

 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy e határozat 2. 

és 3. pontjában foglalt kötelezettségvállalásokat a 2015. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

 a polgármester 
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:  
 a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
- a költségvetés módosításáért: 
 a jegyző 
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- a költségvetés módosítása előkészítéséért: 
 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
- a költségvetés előkészítésében való közreműködésért 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Határidő: A 2015. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

163/2015 (IV.23.) határozata 
a járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai 

támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról, megvalósításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Intercisa Múzeummal együttműködve összeállított, a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 
melléklet II. 7. d) pontjában foglaltak, illetve a pályázati kiírás szerint elkészített, a 
járásszékhely önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatására 
meghirdetett, „A Dunaújvárosi járás településeihez kötődő kulturális örökség 
hozzáférhetővé tétele és a területi egyenlőtlenség felszámolása” című pályázat 
benyújtását, valamint elhatározza a kapcsolódó projekt végrehajtását. 

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

1. pontban megjelölt pályázat benyújtásához és a projekt megvalósításhoz szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi az 1. 

pontban megjelölt pályázat szakmai tartalmát. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
 a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
 a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője  
 a jogi, szervezési és intézményigazgatási igazgatóság vezetője 
 az Intercisa Múzeum igazgatója 
Határidő: a pályázat elektronikus úton történő benyújtására: 2015. április 9. 

a pályázat postai úton történő benyújtására:   2015. április 10. 
 projekt megvalósítására     2016. június 30. 
 a pénzügyi-szakmai beszámoló benyújtására  2016. július 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

164/2015 (IV.23.) határozata 
a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására vonatkozó 

pályázat benyújtásáról, megvalósításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C. törvény 3. melléklet  II. 4. ab) pontjában foglaltak, illetve a pályázati kiírás 
szerint elkészített, a „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti 
gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása” 
támogatására meghirdetett pályázat benyújtását, valamint elhatározza a kapcsolódó 
projekt végrehajtását. 

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

1. pontban megjelölt pályázat benyújtásához és a projekt megvalósításhoz 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
        a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője  
Határidő: a pályázat elektronikus úton történő benyújtására: 2015. április 15. 16:00 
                 a pályázat postai úton történő benyújtására:   2015. április 16. 
                 a projekt megvalósítására     2016. december 31. 
                 a pénzügyi-szakmai beszámoló benyújtására:  
                 a támogatás felhasználását követő  60 nap, de legkésőbb 2017. február 28. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban 

szereplő pályázati projekt végrehajtásához a beruházáshoz szükséges 1.600 e Ft 
összeg 50 %-ának erejéig a 7.b mellékletben újonnan létrehozott felújítási előirányzat 
soron 800 e Ft összegű önkormányzati saját forrást biztosít az önkormányzat 2015. 
évi költségvetése 5.b melléklet „Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész” 
felhalmozási céltartalék sor terhére. 

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

pontjában foglalt kötelezettségvállalásokat a 2015. évi költségvetés módosítása során 
vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalások teljesítésére. 
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Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
   a polgármester 
 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
   a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
 - a költségvetés módosításáért: 
     a jegyző 
 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
   a pénzügyi bizottság elnöke 
   az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2015. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

165/2015. (IV.23.) határozata  
pályázati részvételről Sándor Frigyes szobor állítása érdekében  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy részt vesz a Nemzeti 

Kulturális Alap miniszteri pályázatán, az „Egyéb téma IV.3. Esztétikailag és tartalmában 
igényes művészeti alkotások létrehozása (szobor, szoborcsoport, térinstalláció)” 
altémában, Rohonczi István a Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola melletti 
közterületen felállítandó Sándor Frigyest ábrázoló bronz mellszobra kivitelezése 
érdekében. A pályázat benyújtásához a nevezési díjat, azaz 5.000 Ft+áfát a 2015. évi 
költségvetési rendelet 5. b. melléklet Felhalmozási céltartalék „Pályázati tevékenység, 
felkészítés, önrész” sora terhére kell biztosítani. Nyertes pályázat esetén a Közgyűlés 
2.000.000 Ft önrészt biztosít a 2015. évi költségvetési rendelet 5. melléklet „Kulturális, 
oktatási és ifjúsági feladatok” alcím alatt szereplő „dologi kiadások” kiemelt 
előirányzatból. A megjelölt fedezetnövekedés forrását az 5. b. melléklet Felhalmozási 
céltartalék „Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész” sora terhére kell biztosítani. 

 
   Felelős:   -  a határozat végrehajtásáért: 
                       a polgármester 
                   -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
 a jogi és szervezési igazgató 
   Határidő:    a pályázat benyújtására: 2015. május 29. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 1. pontban 

foglaltakat 2015. évi költségvetés soron következő módosítása során vegye 
figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
    Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                     a polgármester 
                   - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                     a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
                   - a költségvetés módosításáért: 
                     a jegyző 
                  -  a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                    az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője             
      Határidő: a 2015. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 1. 
pontban említett műalkotás kivitelezéshez szükséges szakvéleményt rendelje meg a 
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft-től (MANK), továbbá felhatalmazza 
az erről szóló, MANK által előkészített megbízási szerződés aláírására. A zsűrizés 
költségét a 2015. évi költségvetési rendelet 5. melléklet „Kulturális, oktatási és ifjúsági 
feladatok” alcím alatt szereplő dologi kiadások előirányzat terhére kell biztosítani. 

 
   Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a jogi és szervezési igazgató 
   Határidő:  2015. május 29. 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 257/2014. 

(VI.19.) határozatát. 
 
   Felelős:  - a határozat közléséért: 
           a polgármester 
  -  a határozat közlésében való közreműködésért: 
                    a jogi és szervezési igazgató 
   Határidő: 2015. május 29. 
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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 

166/2015. (IV.23.) határozata 
a Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület részére vissza nem 

térítendő pályázati önrész támogatás biztosításáról az egyesület sportfejlesztési 
programjának megvalósításához 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a Dunaújvárosi 

Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület részére az egyesület Magyar Kosárlabda 
Szövetséghez benyújtandó sportfejlesztési programja beruházási elemének (a 
Vasvári Pál Általános Iskola tornaterem padlójának felújítása) végrehajtásához 
szükséges 1.729.511,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati pályázati támogatást 
biztosít a kivitelezési munkák ütemezése szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2015. évi költségvetése 7.b mellékletben újonnan létrehozott 
felújítási előirányzat sor terhére, melynek forrásául a 7.b melléklet Gazdasági Ellátó 
Szervezet felújítási feladatai, 1. „Alapfokú oktatási intézmények felújítási feladatai 
(GESZ)” megnevezésű előirányzat sora szolgál.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
                 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a támogatás biztosítására: a TAO támogatás folyósítását követő 30 nap, de  
                  legkésőbb 2016. június 05. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

1.) pont alapján a határozat mellékletét képező céltámogatási szerződést kösse meg 
az intézménnyel. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért  
                  a polgármester 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a nyerési értesítést követő 3 hét, de legkésőbb 2015.12.31.  
                                                                             
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy e határozat 1.) 

pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetés soron következő 
módosítása során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel 
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 
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Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
   a polgármester 
 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
   a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
 - a költségvetés módosításáért: 
   a jegyző 
 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
   a pénzügyi bizottság elnöke 
   az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2015. évi költségvetés soron következő 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, Gál Roland, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

167/2015. (IV.23.) határozata 
a Modern Művészetért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról a közhasznú 

jogállás megkéréséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 225/2014. (VI.19.) határozattal 

módosított 183/2014.(V.29.) határozata 3-6.pontját hatályon kívül helyezi, az 1-2. 
pontjait hatályában fenntartja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Művészetért Közalapítvány 

közhasznú minősítése érdekében a Közalapítvány alapító okirata alábbi módosító 
okiratát fogadja el:  

„MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
MODERN MŰVÉSZETÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

 
1. Törlésre kerül az alcímből az  „Az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseivel egységes 
szerkezetben” szövegrészlet. 
 
2.  A preambulumból törlésre kerül az 1. és a 3. bekezdés, helyükbe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1993. évi XCII. törvény 40. §. (6) 
bekezdése alapján, a 138/1994.(VII.12.) KH számú határozatában megjelölt feltételek 
mellett a Modern Művészetért Alapítvány alapító okiratának módosításával hozta létre a 
Modern Művészetért Közalapítványt, az 1990. évi LXV. törvény 8. §. (l) bekezdésében a 
helyi önkormányzatok feladatává tett művészeti és közművelődési tevékenység 
folyamatos ellátása céljából. A közhasznú szervezetek jogállásáról szóló, az 1997. évi 
CLVI. tv. hatályba lépését követően a közalapítvány kiemelkedően közhasznú jogállású 
szervezet lett.” 
 
3. A preambulum az alábbi szövegrészlettel egészül ki:  
„A közalapítvány határozatlan időre jött létre. 
2014. június 1-jétől a közalapítvány jogállása:  közhasznú szervezet.” 
 
4. Az alapító okirat 2. pontja kiegészül: 
„ A közalapítvány idegen nyelvű elnevezése: Operated by Public Fund for Modern  Art.”  
 
5.  Az alapító okirat 3. pontja első bekezdése elé az alábbi szöveg kerül: 
„2014. május 31-éig:”   
Az első  bekezdés végéről törlésre kerül az alábbi szövegrészlet: „..,különösen:” 
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6. Az alapító okirat 3. pontja egy új második bekezdéssel egészül ki: 
„2014. június 1-től: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 
bekezdés 7. pontja alapján olyan közfeladat ellátása, amely az önkormányzat kötelező 
feladata, azaz a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása, ennek keretében különösen:” 
 
7. Az alapító okirat 3. pontjából törlésre kerül az alábbi rendelkezés: 
„A közalapítvány számlaszáma : 
K& H BANK  10200218-29271935-00000000” 
 
8. A 4. a.b.) pont címéből törlésre kerül a „vagyonának” szó. 
 
9.Az alapító okirat 4. b. pontja új második bekezdéssel egészül ki: 
„A közalapítvány a 4. a. a.) pontban megjelölt ingatlant nem idegenítheti el, a 

készpénzvagyonát 100%-ban felhasználhatja, a műtárgyvagyona nem költségvetési 
támogatás igénybevételével szerzett részét értékesítheti. 

A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben  legalább 
többségi befolyással (Polgári Törvénykönyv 8:2. §) rendelkezik, és  amelyben 
felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét.  Közalapítvány által 
létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó  szervezetet nem alapíthat, 
és gazdálkodó szervezetben részesedést nem  szerezhet. 
A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem 
egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki. 
A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de 
legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az 
alapító okiratban foglalt célokra. Meghívásos pályázat kiírására kizárólag akkor kerülhet 
sor, ha 
   - azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és 
  - pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és az 
elszámolás részletes rendjét.” 
 
10. Az alapító okirat 4. b. pontja eredetileg 2. bekezdéséből törlésre kerül az alábbi 
rendelkezés: 
„A költségvetés tervezetét legkésőbb minden tárgyévet megelőző év november hónap 

20. napjáig köteles elfogadni. A költségvetést tárgyév február 28-áig köteles 
elfogadni. Szükség esetén a kuratórium rendkívüli üléseken, eseti döntésekkel 
határoz a vagyon felhasználásáról a már elfogadott éves költségvetés keretében.” 

 
11. Az alapító okirat 4. c.a.) pontjából törlésre kerül a második francia bekezdés: 
„- a közalapítványhoz más  tulajdonából  deponált  (letétbe helyezett)  gyűjtemény 
kezelésének módját és az azzal járó kötelezettségeket  külön  szerződés szabályozza,”   
 
12. Az alapító okirat 4. d.) pontja az első mondat után az alábbi rendelkezéssel egészül 
ki: 
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„A Közalapítványhoz bármely kül- és belföldi természetes és jogi személy, valamint jogi 
személyek jogi személyiséggel nem rendelkező társulásai vagy szervezeti egységei, 
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat a közalapítványhoz 
juttatott vagyon teljesítésével, amennyiben a közalapítvány alapító okiratában foglaltakat 
elfogadja, illetve azt tudomásul vette, és a közalapítvány vagyonát bármilyen módon 
gyarapítja (pl.: pénzzel, vagyoni értékű jogokkal, mobilizálható vagyoni eszközökkel).   
A csatlakozók alapítói jogok gyakorlására nem jogosultak.  
A csatlakozók jogosultak – a közalapítvány céljaival egyező – javaslatot tenni az általuk 
adott vagyon, vagy annak egy részét érintő célirányos felhasználására, de tudomásul 
veszik, hogy a feltételek elfogadásáról a Kuratórium dönt. A Kuratórium a csatlakozási 
kérelem benyújtását követő 60 napon belül összehívott kuratóriumi ülésen, egyszerű 
szótöbbséggel hozott határozattal dönt a csatlakozáshoz való hozzájárulásról, valamint 
annak feltételeiről. A Kuratórium a döntését 60 napos határidőn belül hozza meg. A 
Kuratórium döntéséről az érintetteket a határozathozatalt követő 8 napon belül kell 
írásban értesíteni. A Kuratórium visszautasíthatja azt az adományt, amelyet olyan 
kikötéssel kívánnak juttatni, mely nem egyeztethető össze a közalapítvány céljával. A 
csatlakozni szándékozónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja a jelen alapító 
okiratban foglaltakat, s milyen módon növeli a közalapítvány céljaira fordítható vagyont. 
A vagyoni hozzájárulás (pénzbeli vagy nem pénzbeli) minimális értéke 100.000.- Ft. A 
rendelkezésre bocsátás módja pénzbeli hozzájárulás esetén, a közalapítvány 
pénzforgalmi számlájára történő befizetés, ideje a Kuratórium csatlakozás elfogadásáról 
szóló döntésének az érintettel való írásbeli értesítés (közlés) átvételétől számított 15 
napon belül. Nem pénzbeli hozzájárulás tulajdonjogának vagy a vagyoni értékű jog 
átadásának a rendelkezésre bocsátás ideje a Kuratórium csatlakozás elfogadásáról 
szóló döntésének az érintettel való írásbeli értesítés (közlés) átvételétől számított 15 
napon belül.  
A csatlakozók a közalapítvány részére teljesített vagyoni hozzájárulást vagy annak 
értékét nem vonhatják el és nem követelhetik vissza. 
A közalapítványhoz csatlakozó személyeknek vagy szervezeteknek joguk van a 
kuratórium elnökétől pontos tájékoztatást kérni a közalapítványba rendelt pénz, vagy 
más vagyontárgy felhasználásáról.” 
 
13. Az alapító okirat 4. f.) pontja hatálytalan, helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ A közalapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik, a hatályos számviteli 
szabályok, 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 az ellenőrző bizottság 
véleményez és a kuratórium fogad el, az általános határozatképességi és 
határozathozatalbeli szabályok alapján.  
Az így elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletét 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. 
A Közalapítvány az éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését minden év május 
31-ig megküldi az Alapítónak.” 
 
14.  Az alapító okirat 5 a.) pontjában:  
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Az első mondatban a „7” megjelölés „5”-re változik. 
Az alapító okirat kiegészül a kuratórium elnök és a kuratórium tagok anyjának nevével 
az alábbiak szerint: 
[Gyöngyössy Csaba]  „anyja neve: Cifrus Irén” 
[Rohonczi István]       „anyja neve: Bacsi Anna” 
[Friedrich Ferenc ]     „anyja neve:Serfőző Erzsébet” 
[Juhász Péter ]       „1011 Budapest, Fő utca 26/b. 2a.  anyja neve:Jánvári Irén” 
[Bokor Zsuzsanna]     „anyja neve:Rauf Rozália” 
Hatályát veszti az alábbi rendelkezés: 
„ A  közalapítványt  a  kuratórium  elnöke  képviseli.  Utalványozási és bankszámla  
feletti  rendelkezési joggal  bír,   bármely   két  fő   együttes aláírása esetén: 
Gyöngyössy Csaba,   Rohonczi István, Máté Lajosné és   Bokor Zsuzsanna.”  
Helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ A közalapítványt Gyöngyössy Csaba, a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén 
Rohonczi István kuratóriumi tag képviseli. Utalványozási és bankszámla feletti 
rendelkezés során a képviselet módja és terjedelme ezzel azonos.  
A kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.” 
 
 15. Az alapító okirat 5. b. pontja kiegészül egy új 3. mondattal: 
„A kuratórium határozatképességének megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni az 
alapítóval munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses 
jogviszonyban,  illetve egyéb érdekeltségben álló kuratóriumi tagot.” 
 
A 3. bekezdésből törlésre kerül az alábbi szövegrészlet: 
„...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 egyenlíti ki. E tilalom a közhasznú szervezet megszűntét követő két 
évig  áll fenn.”   
Helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„akivel szemben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. § (1) 
bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn.” 
 
16. Az alapító okirat 5. c.) pontja első bekezdés utolsó mondatában a „4” [tagja]  „3”-ra 
változik. 
A második bekezdés törlésre kerül : 
„ A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van, és a 
jelenlévők között nincsenek többségben az alapítóktól függőségben lévő tagok. 
Amennyiben a jelenlévők között többségben, illetőleg ugyanolyan arányban vannak az 
alapítóktól függőségben lévő tagok, úgy a kuratórium ülését 8 napon belüli időpontra 
változatlan napirenddel újból össze kell hívni.” 
Helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. Ha  a  
kuratórium határozatképtelen, az ülést 8 napon belüli időpontra változatlan napirenddel 
újból össze kell hívni.” 
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A 4. bekezdésből törlésre kerül az alábbi szövegrészlet: „olyan nyilvántartás”, helyébe 
az alábbi rendelkezés lép: „a határozatok tára nyilvántartásának”. A bekezdés kiegészül 
az alábbi rendelkezéssel:  
„ Az ülésekről készült jegyzőkönyveket és a határozatok nyilvántartását az alapítvány 
székhelyén kell őrizni.” 
 
 17. Az alapító okirat 5. d.) pontja kiegészül az alábbi szövegrészlettel: „díjazásban nem 
részesülnek, de” 
 
  18. Az alapító okirat 5. pontja egy új e.) ponttal egészül ki: 
„A Kuratórium tagjainak tisztsége megszűnik: 
- lemondással, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével, 
- a kuratóriumi tag halálával, 
- a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezte esetén, 
- jogszabályokban meghatározott esetben visszahívással. 
 
A kuratóriumi tag megbízatásáról a közalapítványhoz címzett, a kuratórium elnökéhez 
vagy a kuratóriumhoz intézett nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül lemondhat. A 
tisztségről való lemondást írásban, igazolható módon kell közölni. 
 Ha a 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.” 
 
19. Az alapító okirat 6. a) pontjában az ellenőrzési bizottság tagjai közül törlésre kerül 
„Klein András Miklós Dunaújváros, Babits Mihály út 10. fszt. 2.”  szövegrész, helyébe az 
alábbi lép: 
„Prosek Zoltán Dunaújváros, Martinovics utca 27. anyja neve: Bender Erzsébet” 
A pont kiegészül az ellenőrző bizottság tagjainak anyja nevével az alábbiak szerint: 
[Kuruczné Ugari Aranka]  „anyja neve: Varga Mária.” 
[Dr. Skaliczky Andrea]    „anyja neve: Marenics Magdolna”. 
A 7. bekezdés kiegészül az alábbi szövegrészlettel: [Ptk.] „8:1. § (1) bekezdése szerinti 
közeli” 
A 11. bekezdés kiegészül az alábbiakkal: „és a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.” 
 
 20. Az alapító okirat 6. b) pontjának első bekezdése az alábbi rendelkezéssel 
egészül ki: 
„E kötelezettsége teljesítése során az alapító a megszűnt közalapítvány jogi 
személyiséggel rendelkező szervezeti egységét saját alapítású költségvetési szervvé 
alakíthatja át a költségvetési szerv alapítására vonatkozó szabályok megfelelő 
alkalmazásával. Ennek során azonban gondoskodnia kell annak a jogszabálynak a 
kiadásáról, amely tartalmazza a jogutódlással kapcsolatos és mindazon 
rendelkezéseket, amelyek a közalapítvány bírósági nyilvántartásból való törlésének 
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napjával azonos fordulónapon az érintett jogi személy további működésének 
folyamatosságát megfelelően biztosítják.” 
 
21. Az alapító okirat egy új 6. d) ponttal egészül ki: 
„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 kezelő szervezet bármely kérdésben 
határozatot hozhat.” 
22. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal  hatályban maradnak. 
 
 Dunaújváros, 2015. április 23. 

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

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

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

módosítások bejegyzésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a nyilvántartásba 
bejegyzett adatok megváltozásának bejegyzéséről szóló és közhasznú jogállás 
megkéréséről 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. május 15. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Modern 

Művészetért 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 

 



 46 
 

 
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  

168/2015. (IV. 23.) határozata  
a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza alapító okiratának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bartók Kamaraszínház és Művészetek 
Háza 3/2012. (I. 19.) KGY határozattal elfogadott Alapító Okirata módosítására az alábbi 
módosító okiratot fogadja el: 
 
„Okirat száma: 11834-5/2015. 

Módosító okirat 
 

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza költségvetési szerv Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2012. január 19. napján a 3/2012. (I. 19.) KGY 
határozattal kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján – Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése …/2015. 
(IV. 23.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító Okirat 3. pontja elhagyásra kerül. 
 
2. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1983. január 1.” 
 
3. Az Alapító Okirat 6. és 9. pontja elhagyásra kerül. 
 
4. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.1.A költségvetési szerv közfeladata: előadó-művészeti színházi tevékenység az 
előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 
szóló 2008. évi XCIX. törvény alapján, valamint közművelődési feladat ellátása a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény alapján.” 
 
5. Az Alapító Okirat 12. pontja elhagyásra kerül. 
 
6. Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbi 4.3. alponttal egészül ki: 
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
(a) Színházi előadások létrehozása (prózai, zenés, táncos, ifjúsági és 
gyermekelőadások). 
(b) Vendégszereplések a színház saját produkcióival. 
(c) Befogadó-színházi tevékenység. 
(d) Fesztiválokon való részvétel és fesztivál szervezése. 
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(e) Pentele Klubház működtetése, és egyéb közművelődési feladatok ellátása.” 
 
7. Az Alapító Okirat 14. pontja elhagyásra kerül. 
 
8. Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése legfeljebb 
5 évig terjedő határozott időre – munkaviszony keretében – bízza meg, melyet pályázat 
kiírása előz meg az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos 
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. 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.” 
 
9. Az Alapító Okirat 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„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 megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 

3 
munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény és az előadó-művészeti szervezetek 
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 

 
5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 
A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét a Bartók 
Kamaraszínház és Művészetek Háza Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza.”” 
 
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 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 
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Határidő:   2015. április 30. 
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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  

169/2015. (IV. 23.) határozata  
az Egészségmegőrzési Központ alapító okiratának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségmegőrzési Központ 
424/2012. (X. 18.) határozatával elfogadott Alapító Okirata módosítására az alábbi 
módosító okiratot fogadja el: 
 
„Okirat száma: 11828-6/2015. 

Módosító okirat 
 

Az Egészségmegőrzési Központ költségvetési szerv Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlése által 2012. október 18. napján a 424/2012. (X. 18.) határozattal 
kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a 
alapján – Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése …/2015. (IV. 23.) 
határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1993. január 1.” 
 
2. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.1.A költségvetési szerv közfeladata: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
alapján: iskola-egészségügyi ellátás, egészségfejlesztés, család- és nővédelmi 
gondozás.” 
 
3. Az Alapító Okirat 6.1. pontja az alábbi 4.3. ponttal egészül ki:  
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

(a) Iskola-egészségügyi ellátás a 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, 
középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők részére. 
Tevékenységét az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM 
rendelet alapján végzi. 

(b) Egészségfejlesztés, mely a lakosság egészséggel kapcsolatos ismereteinek 
bővítésére, az egészséges magatartásra, az egészséget veszélyeztető ártalmak 
és megbetegedések megelőzésére irányul. 

(c) A család- és nővédelmi gondozás keretében valósul meg a várandós anya 
egészségi állapotának védelme, a magzat egészséges fejlődésének ellenőrzése, 
a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve megfelelő időben 
történő felismerése, továbbá a szülésre, szoptatásra és csecsemőgondozásra, 
anyaságra való felkészítés, jogszabályokban meghatározott vizsgálatok 
elvégzése, gyermekágyas és szoptató anyák gondozása, újszülött kortól a tanulói 
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jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozásával kapcsolatos – 
jogszabályokban meghatározott – feladatok ellátása, családgondozás, melyet a 
területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet alapján 
végez.” 

 
4. Az Alapító Okirat 8. pontja helyében a következő rendelkezés 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. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„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 megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény” 

 
6. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 
A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét az 
Egészségmegőrzési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.” 
7. Az Alapító Okirat 1.3. és 7. pontja elhagyásra kerül. 
 
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 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. április 30. 
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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  

170/2015. (IV. 23.) határozata  
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
Szervezet 11/2014. (I. 23.) határozattal elfogadott Alapító Okirata módosítására az 
alábbi módosító okiratot fogadja el: 
 
„Okirat száma: 11837-6/2015. 

 
Módosító okirat 

 
A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetési szerv Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2014. január 23. napján a 11/2014. (I. 23.) 
határozattal kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján – Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése …/2015. 
(IV. 23.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító Okirat 2. pontja elhagyásra kerül. 
 
2. Az Alapító Okirat az alábbi 2.1. ponttal egészül ki: 
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1.” 
 
3. Az Alapító Okirat 3. és 5. pontja elhagyásra kerül. 
 
4. Az Alapító Okirat 9.1. pontja az alábbi g.) alponttal egészül ki: 
„4.3. g.) az Útkeresés Segítő Szolgálat, az Egészségmegőrzési Központ, a Bartók 
Kamaraszínház és Művészetek Háza, az Intercisa Múzeum és a József Attila Könyvtár 
Dunaújváros tekintetében az irányító szerv jóváhagyásával és a vonatkozó jogszabályok 
szerint a gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó feladatok ellátása.” 
 
5. Az Alapító Okirat 10. m) pontjában az „Iskolai intézményi étkeztetés 096020” 
szövegrész elhagyásra kerül. 
 
6. Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbi alpontokkal egészül ki: 
„13 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
14 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben” 
 
7. Az Alapító Okirat 10.1., 11., 11.1., 11.2., és 12. pontja elhagyásra kerül. 
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8. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„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.” 
 
9. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„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 

4 
közfoglalkoztatási 
jogviszony 

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 
A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét a Dunaújvárosi 
Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.” 
10. Az Alapító Okirat 15. pontja elhagyásra kerül. 
 
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 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. április 30. 
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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  

171/2015. (IV. 23.) határozata  
a József Attila Könyvtár Dunaújváros alapító okiratának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a József Attila Könyvtár Dunaújváros 
intézmény 459/2014. (XII. 18.) határozattal elfogadott Alapító Okirata módosítására az 
alábbi módosító okiratot fogadja el: 
 
„Okirat száma: 926-6/2015. 

 
Módosító okirat 

 
A József Attila Könyvtár Dunaújváros költségvetési szerv Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlése által 2014. december 18. napján a 459/2014. (XII. 18.) 
határozattal kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján – Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése …/2015. 
(IV. 23.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító Okirat 2. pontja elhagyásra kerül. 
 
2. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1996. január 1.” 
 
3. Az Alapító Okirat 7. pontja elhagyásra kerül. 
 
4. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. § (1) 
bekezdése, valamint a 64-65. §-a alapján nyilvános városi könyvtári ellátás.  
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 55. § és 65. § alapján:  
a) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 

rendelkezésre bocsátja;  
b) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól;  
c) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését; részt 

vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében;  
d) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában; 
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e) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos 
kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét; 

f) kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat 
szervez; 

g) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az 
életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez; 

h) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve 
szervezi; 

i) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja; 
j) közhasznú információs szolgáltatást nyújt;  
k) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt;  
l) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.” 
 
5. Az Alapító Okirat 10. és 13. pontja elhagyásra kerül. 
 
6. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
nyilvános pályázat kiírásával, legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a 
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) 
Korm. rendelet alapján, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt rendelkezések alapján. 
Az egyéb munkáltatói jogokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
gyakorolja.” 
 
7. Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„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 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 József Attila 
Könyvtár Dunaújváros intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.” 
 
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 1. 
pontban hozott döntésről a jelen határozat, a jelen határozat 1. számú mellékletét 
képező módosító okirat, valamint a 2. számú mellékletét képező egységes szerkezetbe 
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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. április 30. 
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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  

172/2015. (IV. 23.) határozata  
az Intercisa Múzeum alapító okiratának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intercisa Múzeum 458/2014. (XII. 
18.) határozattal elfogadott Alapító Okirata módosítására az alábbi módosító okiratot 
fogadja el: 
 
„Okirat száma: 947-6/2015. 

Módosító okirat 
 

Az Intercisa Múzeum költségvetési szerv Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése által 2014. december 18. napján a 458/2014. (XII. 18.) határozattal 
kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a 
alapján – Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése …/2015. (IV. 23.) 
határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító Okirat 3.1. pontjában a „Működési engedély száma: MK/23182/2012 
besorolása: közérdekű muzeális kiállítóhely” szövegrész elhagyásra kerül. 
 
 2. Az Alapító Okirat 5. pontja elhagyásra kerül. 
 
3. Az Alapító Okirat 6. pontjában a „Jogelőd szervezet alapításának időpontja 1951.” 
szövegrész elhagyásra kerül, a „2013.” szöveg helyébe a „2013. január 1.” szöveg lép.  
 
4. Az Alapító Okirat 9. és 10. pontja elhagyásra kerül. 
 
5. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbi 4.3. ponttal egészül ki: 
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
4.3.1. Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális 
javak gyűjteménygondozása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint 
hozzáférhetővé tétele. Ennek érdekében biztosítja a nyilvántartásában lévő kulturális 
javakhoz való hozzáférést az alábbiak szerint: 
(a) a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos 
szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, 
gondozza és kiállításon bemutatja, 
(b) biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét, 
(c) kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó 
tanulás folyamatához, 
(d) közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez, 

 



 57 
 

(e) együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai 
programjaival segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését, 
(f) elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan 
megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít, 
(g) az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó 
szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését, 
(h) gyűjtőterületére kiterjedően jogszabályban meghatározott régészeti 
szaktevékenységeket végez,  
(i) szakmai nyilvántartása alapján jogszabályban meghatározottak szerint adatokat 
szolgáltat a régészeti lelőhelyekről,  
(j) a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a kulturális 
örökség védelméről szóló törvényben meghatározott intézménynek haladéktalanul 
bejelenti, 
(k) jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a régészeti feltárás során előkerült 
régészeti leletek, továbbá a régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető 
vagy a helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai elhelyezésében, 
(l) jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a régészetileg védett területek 
ellenőrzésében. 
4.3.2. Feladata ellátásában együttműködik a muzeális intézményekkel, valamint a 
kulturális örökség más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, 
a levéltárakkal és a közművelődés intézményeivel, továbbá a tudományos 
köztestületekkel, a köz- és a felsőoktatás, valamint a szakképzés intézményeivel.” 
 
6. Az Alapító Okirat 14. pontja elhagyásra kerül. 
 
7. Az Alapító Okirat 15. pontjából a „Fenntartó szerv neve: Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Fenntartó szerv székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-
2.” szöveg elhagyásra kerül. 
 
8. Az Alapító Okirat 16. és 17. pontja elhagyásra kerül. 
 
9. Az Alapító Okirat 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetője a területi múzeum igazgatója, aki a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő 
egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján, 
nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra.  
Az 1997. évi CXL. törvény 46. § (3) bekezdése alapján a területi múzeum igazgatójának 
megbízásához, illetve annak visszavonásához a kultúráért felelős miniszter előzetes 
egyetértése szükséges. 
A területi múzeum igazgatóját Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése nyilvános pályázat kiírásával, legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza 
meg, illetve vonja vissza megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 
Az egyéb munkáltatói jogokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
gyakorolja.” 
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10. Az Alapító Okirat 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„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 az Intercisa 
Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.” 
 
11. Az Alapító Okirat 20. pontja elhagyásra kerül. 
 
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 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. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

173/2015. (IV. 23.) határozata  
az Útkeresés Segítő Szolgálat alapító okiratának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Útkeresés Segítő Szolgálat 
488/2012. (XII. 13.) határozatával elfogadott Alapító Okirata módosítására az alábbi 
módosító okiratot fogadja el: 
 
„Okirat száma: 11840-5/2015. 

Módosító okirat 
Az Útkeresés Segítő Szolgálat költségvetési szerv Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlése által 2012. december 13. napján a 488/2012. (XII. 13.) 
határozattal kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján – Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése …/2015. 
(IV. 23.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító Okirat 1.3. pontja elhagyásra kerül. 
 
2. Az Alapító Okirat 3. pontjából „Az intézmény székhelyén és telephelyein végzett 
feladatokat, a telephelyek férőhelyszámait az alapító okirat 1. melléklete tartalmazza.” 
szöveg elhagyásra kerül. 
 
3. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1993. január 1.” 
 
4. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
„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.” 
 
5. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.1.A költségvetési szerv közfeladata: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény alapján: családsegítés, nappali ellátás, éjjeli menedékhely, 
hajléktalan személyek átmeneti szállása, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek 
átmeneti gondozása.” 
 
6. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:  
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
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(a) Családsegítés biztosítása a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, az ilyen 
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az 
életvezetési képesség megőrzése céljából. 

(b) Nappali ellátás biztosítása a hajléktalan személyek részére, mely lehetőséget 
biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető 
higiéniai szükségleteik kielégítésére. 

(c) Éjjeli menedékhely biztosítása az önellátásra és a közösségi együttélés 
szabályainak betartására képes hajléktalan személyek, valamint krízishelyzetben 
lévő személyek részére. 

(d) Átmeneti szállás biztosítása azoknak a hajléktalan személyeknek, akik az 
életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az 
önellátásra. 

(e) Gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása, amely a szociális munka módszereinek és 
eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, 
családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából 
kiemelt gyermek visszahelyezését. 

(f) A gyermekek átmeneti gondozása keretében családok átmeneti otthona biztosítása, 
amely az alapellátás keretében a gyermek és szülője, illetve a várandós anya 
számára nyújtja a Gyvt. 51. §-ának (3) bekezdése szerinti átmeneti gondozást.” 

 
7. Az Alapító Okirat 8.2. és 9. pontja elhagyásra kerül. 
 
8. Az Alapító Okirat 10. pontja helyében a következő rendelkezés 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.” 
 
9. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„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 

4 közfoglalkoztatási 
jogviszony 

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 
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A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét az Útkeresés 
Segítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.” 
10. Az Alapító Okirat 12., 13. pontja és az 1. melléklete elhagyásra kerül. 
 
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 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. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

174/2015. (IV. 23.) határozata 
az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó szakmai 

egységeinek a 2014. évi működésük törvényességi ellenőrzéséről készült  
megállapításokról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Útkeresés Segítő 

Szolgálat intézmény gyermekjóléti szolgálat szakmai egysége 2014. évi 
tevékenységéről szóló ellenőrzési jelentését. A Közgyűlés az előterjesztés 1. számú 
mellékletében található  ellenőrzési jelentésbe foglaltakat elfogadja, és megállapítja, 
hogy a gyermekjóléti szolgálat 2014. évben a hatályos ágazati jogszabályoknak 
megfelelően működött. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Útkeresés Segítő 

Szolgálat intézmény Családok Átmeneti Otthona szakmai egysége 2014. évi 
tevékenységéről szóló ellenőrzési jelentését. A Közgyűlés az előterjesztés 2. számú 
mellékletében található  ellenőrzési jelentésbe foglaltakat elfogadja, és megállapítja, 
hogy a Családok Átmeneti Otthona 2014. évben a hatályos ágazati jogszabályoknak 
megfelelően működött. 

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

határozatot az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény intézményvezetőjének küldje 
meg. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
 a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2015. április 30. 
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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 

175/2015. (IV. 23.) határozata 
gyermekjóléti központ létrehozásával kapcsolatos elvi állásfoglalás kialakításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekjóléti központ létrehozásáról 

szóló előterjesztést megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi. Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy 2016. január 1-jétől gyermekjóléti 
központot működtet az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény szakmai egységeként a 
Bartók B. út 6/b. székhelyen.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Útkeresés Segítő Szolgálat szakmai 

létszámát 3 fővel (2 fő utcai szociális munkás, 1 fő kórházi szociális munkás) 
megemeli. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Útkeresés Segítő 
Szolgálat intézmény 2016. évi finanszírozását a gyermekjóléti központhoz 
kapcsolódó többlet működési kiadásösszegével, 20.924.722,- Ft-tal megemeli. 

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

foglalt döntést a 2016. évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye figyelembe  
 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
     a jegyző 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
     a pénzügyi bizottság elnöke 
     a gazdasági és területfejlesztési 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  
  Határidő:  a 2016. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

pontban foglalt döntésnek megfelelően tegye meg a szükséges intézkedéseket az 
Útkeresés Segítő Szolgálat működési engedélye és alapító okirata módosítása 
érdekében. 

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
     a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
     a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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   - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  
  Határidő: 2015. december 31. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 

határozat megküldésével tájékoztassa az Útkeresés Segítő Szolgálat 
intézményvezetőjét, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalát. 

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
  Határidő: 2015. április 30. 
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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 

176/2015. (IV. 23.) határozata 
az Egészségmegőrzési Központ 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztés mellékletét 

képező beszámolót az Egészségmegőrzési Központ 2014. évi tevékenységéről. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

beszámoló elfogadásáról szóló határozatot az Egészségmegőrzési Központ 
intézményvezetőjének  küldje meg. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  2015. május 4. 
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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 

177/2015. (IV. 23.) határozata 
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetnél megüresedett álláshelyek 

betöltéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Dunaújvárosi 
Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója  
• a Dózsa György Általános Iskolában 2 fő takarító álláshelyet 2015. május 4. 

napjától,  
• a Széchenyi István Gimnáziumban 1 fő takarító álláshelyet 2015. május 4. 

napjától, 
• a Rudas Kollégium és a Gárdonyi Géza Általános Iskolai Egység 1 fő gazdasági 

összekötő álláshelyét 2015. május 4. napjától, és 
• a Móricz Zsigmond Általános Iskola 1 fő gazdasági összekötő álláshelyét 2015. 

június 15. napjától napi 8 órában  
betöltse.  

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
  a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő:  - a takarító álláshelyek betöltésére 2015. április 30. 
 - a Rudas Kollégium és a Gárdonyi Géza Általános Iskolai Egység  
 gazdasági összekötői álláshely betöltésére 2015. április 30. 
 - a Móricz Zsigmond Általános Iskola gazdasági összekötő álláshely  
 betöltésére 2015. június 12. 
 
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 álláshelyek 
megüresedése és betöltése közötti időszakban. Amennyiben keletkezett 
bérmegtakarítás, úgy azzal számoljon el, és intézkedjen annak leadásáról. 

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
   a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:  2015. június 30. 
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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. április 28. 
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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 

178/2015. (IV. 23.) határozata 
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 

intézményben megüresedett ápoló-gondozó álláshely 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 idősek otthonában 2015. április 30. napjától megüresedett 1 
fő ápoló-gondozó álláshelyet az intézményvezetője betöltse. 

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

Otthonai intézményvezetője 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
       Határidő:  az álláshely betöltésére: 2015. április 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

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

 
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  

                          a polgármester       
                     -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
     Határidő:   a határozat közlésére: 2015. április 27. 
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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 

179/2015. (IV. 23.) határozata 
az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben megüresedett álláshelyek 

fenntartó engedélyével történő betöltéséről szóló 83/2014. (IV.24.) határozat 
módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézményekben megüresedett álláshelyek fenntartó engedélyével történő 
betöltéséről szóló 83/2014. (IV.24.) határozat 1. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézményekben azon 
munkakörökben, ahol a foglalkoztatottak száma meghaladja a vonatkozó jogszabály 
által meghatározott minimumot, vagy maximumot, valamint azon munkakörökben, ahol 
jogszabályi előírás nincs, vagy csak a munkakört határozza meg, a létszámot nem, a 
megüresedő álláshely Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló rendelete tárgybeli módosításának hatályba lépése 
napjától csak az intézmény alaptevékenysége szerint illetékes bizottság véleményének 
kikérését követően a polgármester döntésével tölthető be. Abban az esetben, 
amennyiben a polgármester nem támogatja az álláshely betöltését, úgy a Közgyűlés 
további döntése szükséges. 
 
Az illetékes bizottságok az intézmények alaptevékenysége szerint: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság: 
 Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
 Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi szent Erzsébet Idősek Otthonai  
 Útkeresés Segítő Szolgálat 
 Egészségmegőrzési Központ  
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 
 Dunaújvárosi Óvoda  
Intercisa Múzeum  
 Bartók Kamarasz. és Műv. Háza  
 József Attila Könyvtár Dunaújváros  
Gazdasági és területfejlesztési bizottság: 
 Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
             az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények vezetői 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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             a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési   
      Szabályzatáról szóló rendelete módosításának napjától folyamatos” 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) 
önkormányzati rendeletének módosítását az 1. pontban foglalt döntésnek 
megfelelően készítse el. 

 
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 jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló rendeletének soron következő módosításának napja 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az önkormányzati intézmények vezetői részére. 
 
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester       
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   a határozat közlésére: 2015. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés I. határozati javaslatot – 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), tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

180/2015. (IV. 23.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 
módosítására a 110/2015. (III. 19.) közgyűlési határozat 5. pontjában foglalt 
feladatok költségvetési kihatásának rendezése az érintett 5 intézményben 

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

átszervezéssel érintett 5 intézmény 2015. évi költségvetéséből az alábbi 
elvonásokat érvényesíti: 

 

Megnevezés Személyi 
juttatás 

Járulékok és 
Szociális 
hozzájárulási 
adó 

Egyéb 
működési 
célú 
kiadások 

Összesen 

Bartók 
Kamaraszínház 
és Művészetek 
Háza 

- 5.667 - 1.528 0 - 7.195 

Egészségmegőrz
ési Központ - 3.519 - 951 - 43 - 4.513 

Intercisa 
Múzeum - 1.033 - 279 0 - 1.312 

József Attila 
Könyvtár - 4.066 - 1.093 0 - 5.159 

Útkeresés Segítő 
Szolgálat - 4.224 - 1.248 0 - 5.472 

Összesen - 18.509 - 5.099 - 43 - 23.651 
 
Az intézményi elvonás összege Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. 
évi költségvetésének 5.b. melléklet: Intézményi tartalék c. sorának előirányzatát növeli. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglaltakat a 2015. évi költségvetés soron következő módosítása során vegye 
figyelembe. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
              a polgármester 
            - a költségvetés módosításáért: 
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 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 2015. 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. 
 
 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 II. határozati javaslatot – 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), tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

181/2015. (IV. 23.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 
módosítására a 110/2015. (III. 19.) közgyűlési határozat 5. pontjában foglalt 

feladatok költségvetési kihatásának rendezése a Gazdasági Ellátó Szervezetben 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy határoz, hogy az 
átszervezéssel érintett Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2015. évi 
költségvetését az alábbiaknak megfelelően megemeli: 
- Személyi juttatás: 17.995 E Ft, 
- Járulékok és Szochó: 4.802 E Ft, 
- Egyéb működési célú kiadások: 60 E Ft, 
Összesen: 22.857 E Ft. 

 
Az intézményt érintő előirányzat növekedés összege Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 5.b. melléklet: Intézményi tartalék 
c. sorának előirányzatát terheli. 

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

foglaltakat a 2015. 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 2015. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának  
                     időpontja. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy e 
határozatot küldje meg az érintett intézmény vezetője részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
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               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 III. határozati javaslatot – 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), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

182/2015. (IV. 23.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata döntése a Bartók Kamaraszínház 

és Művészetek Háza kettős kifizetés fedezetére vonatkozóan 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy nem járul hozzá a 

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza intézményvezetőjének kérése szerinti 
az intézményfinanszírozás bevételi előirányzat 1.528 E Ft összeggel történő 
megemeléséhez a volt gazdasági vezetővel kapcsolatos kettős kifizetés fedezetére. 

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

határozatot küldje meg a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
intézményvezetője részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a határozat megküldésére: a határozat kézhezvételét követő 8 napon belül. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás,  
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

183/2015. (IV. 23.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata döntése az Útkeresés Segítő 

Szolgálat intézményvezető helyettes vezető helyettes vezetői pótlékának 
fedezetére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az intézményvezető 

helyettesi feladatellátási megállapodás jóváhagyását követő hónap 1. napjától ahhoz, 
hogy az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményfinanszírozás bevételi előirányzatát az 
időarányos összeggel megnövelje azzal, hogy a többletforrást az intézményvezető 
helyettes vezetői pótlékának és a hozzá kapcsolódó, munkáltatót terhelő adó 
kiadásainak fedezetére fordítsa. 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Útkeresés Segítő Szolgálat 
finanszírozását az intézményvezető helyettes vezetői pótlékának és a hozzá 
kapcsolódó, munkáltatót terhelő adó kifizetéséhez kapcsolódó többlet személyi 
juttatások előirányzat összegével, a járulékok és szociális hozzájárulási adó 
előirányzat összegével megemeli. 

 
Az intézményt érintő előirányzat növekedés összege Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 5.b. melléklet: Intézményi tartalék 
c. sorának előirányzatát terheli. 

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

foglaltakat a 2015. 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 2015. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 
határozatot küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője részére. 

 
Felelős:       -  a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  a határozat megküldésére: a határozat kézhezvételét követő 8 napon belül. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

184/2015. (IV. 23.) határozata 
az Ezoterika 3x7 Egészségért Szolgáltató Betéti Társaság   egészségügyi 
szolgáltatóval kötött feladat- ellátási szerződés 1. számú módosításáról 

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

3x7 Egészségért Szolgáltató Betéti Társaság egészségügyi szolgáltatóval kötött 
feladat- ellátási szerződés (képviseli: Dr. Bekő Irén) jelen határozat 1. melléklete 
szerinti formában és tartalommal módosításra kerüljön.  

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

1. pontban jóváhagyottak szerint a hatályos feladat-ellátási szerződés módosítását 
írja alá, és az Ezoterika 3x7 Egészségért Szolgáltató Betéti Társaságot a határozat 
megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről.  

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a feladat-

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

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2015. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

185/2015. (IV. 23.) határozata  
 a háziorvosi (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogászati szolgálatok 2014. évi 

működéséről szóló beszámoló elfogadásáról  
 
1  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a  

háziorvosi ügyeleti szolgálat és a fogorvosi szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 

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

beszámoló elfogadásáról szóló határozatot küldje meg a felnőtt háziorvosi, a házi 
gyermekorvosi, a háziorvosi ügyeleti szolgálat és a fogorvosi szolgálat képviselőinek. 

 
Felelős: - a határozat közléséért:  

a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2015. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A/2” határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

186/2015. (IV. 23.) határozata 
a fogorvosi alapellátásban dolgozó fogorvosok támogatás iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a felnőtt-, gyermek- és iskolafogászati 
feladatokat területi ellátási kötelezettséggel végző egészségügyi szolgáltatók részére 
körzetenként havi 80.000,-Ft összeget biztosít az elvégzett tevékenység OEP 
finanszírozásának kiegészítéseként 2015. május 1-től 2015. december 31-ig terjedő 
időszakban akként, hogy a tárgyhavi összeg a szolgáltatót akkor illeti, ha a 
tárgyhónap első munkanapján ténylegesen tevékenységet végez feladat-ellátási 
szerződés alapján. 

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

kötelezettségvállalás fedezeteként a 2015. évi költségvetési rendelet 5. mellékletének 
„egészségügyi feladatok” cím „dologi kiadások” sorát határozza meg. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a feladat-

ellátási szerződést kiegészítő megállapodások aláírására, valamint a 
kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
            Felelős:    - a kötelezettségvállalás teljesítéséért 
                                a polgármester 
                              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért 
                                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
                              - a határozat végrehajtásáért: 
            a polgármester 
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő: a határozat végrehajtására: 2015. április 30. 
          a kötelezettségvállalás teljesítésére: 2015. december 31.  
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére. 
 

Felelős :  -  a határozat közléséért: 
                    a polgármester 
         -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
            a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
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Határidő:   2015. április 30. 
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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 

187/2015. (IV. 23.) határozata 
a dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok Egyesületének támogatásáról  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Dunaújvárosi 

Vállalkozó Háziorvosok Egyesületének az ügyeleti szolgálat szolgálati idejének 
megváltoztatására irányuló  kérelme – tekintettel a közbeszerzési eljárás 
lefolytatására – jelenleg nem támogatható. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok 

Egyesülete részére 1.600.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok 

Egyesülete támogatására a 2015. évi költségvetési rendelet 5. mellékletének 
„egészségügyi feladatok” cím „dologi kiadások” sora sorát határozza meg. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott 
döntés alapján a  dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok Egyesületével a jelen 
határozat 1. számú mellékletét képező 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 Miniszterelnökség által működtetett Támogatásokat 
Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a 
szerződésben nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a 
bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó 
bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami 
támogatásnak minősül. 

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
             a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője  
                    - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért 
                      az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2015. április 30.  

 -  a szerződés aláírására: a Miniszterelnökség által működtetett   
   Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként  
  kiadott nyilatkozatát követő 30 nap 
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5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
foglalt kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosítása során vegye figyelembe. 

 
      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 és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2015. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának  
   időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az I. határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

188/2015. (IV. 23.) határozata 
a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola 

Tagintézménye tagintézmény-vezetői pályázat véleményezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ kezdeményezésére megtárgyalta Farkas Márta, a Dózsa György Általános 
Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye tagintézmény-vezetői 
pályázatát és úgy foglal állást, hogy - amennyiben Farkas Márta megbízásával 
szemben törvényi kizáró ok nem áll fenn - a megbízást támogatja. 

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

határozatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete 
részére küldje meg.  

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a jogi és szervezési igazgató        
Határidő: 2015. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Iván László, 
Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Hingyi László), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

189/2015. (IV. 23.) határozata 
a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola 

Tagintézménye tagintézmény-vezetői pályázat véleményezéséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Sudár Mártonné pályázati 
anyagát és úgy foglal állást, hogy Sudár Mártonné vezetői megbízását nem 
támogatja. 

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

határozatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete 
részére küldje meg.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a jogi és szervezési igazgató        
Határidő: 2015. április 30. 
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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 

190/2015. (IV. 23.) határozata 
a Dunaújvárosi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény szakmai alapdokumentuma kiegészítésének 
véleményezéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy a Dunaújvárosi Móra 

Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
szakmai alapdokumentuma az alábbiak szerint kiegészüljön: 

 
 „6. Köznevelési és egyéb alapfeladata: 
- fejlesztő nevelés-oktatás” 

 
„2. Az intézmény feladatellátási helyei: 

2.2 Telephelye:  Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola, Előkészítő 
Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2422 Mezőfalva József nádor utca 13.” 

  
 A Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola neve 2015. szeptember 1-jétől várhatóan Mezőfalvi Petőfi 
Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola névre módosul. 

 
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. április 24. 
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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) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

191/2015. (IV. 23.) határozata 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött Vagyonkezelési Szerződés 

módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 2013. 
január 25. és 2013. július 30. napján aláírt Vagyonkezelési Szerződés módosítását és 
egységes szerkezetbe foglalását tartalmazó, a jelen határozat 1. számú mellékletét 
képező szerződés tervezetet és elfogadja az abban foglalt módosításokat.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, az 1. 

pontban hivatkozott, módosított és egységes szerkezetbe foglalt Vagyonkezelési 
Szerződés aláírására. 

 
Felelős: – a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
 – a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
    a Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály vezetője 
Határidő: – a szerződés aláírására: 2015. június 1. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

közgyűlési határozatot, valamint a 1-2. pontban hivatkozott szerződést küldje meg 
tájékoztatás, illetve aláírás céljából a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Székesfehérvári Tankerület igazgatójának. 

 
Felelős: – a határozat közléséért: 
    a polgármester 
 – a határozat közlése előkészítésében való közreműködésért: 
    a Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály vezetője 
Határidő: – a határozat közlésére: 2015. május 15.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

192/2015. (IV.23.) határozata 
a 25. Rockmaraton Fesztivál megrendezéséről és támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy 2015. júliusában a 

Szalki -szigeten rendezzék meg a 25. Rockmaraton Fesztivált, és a szervező VV-Team 
Kft. részére 7.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít, amelyet a 
rendezvényhez szükséges összes engedély csatolását követő 15 napon belül átutal a 
Kft.-nek azzal, hogy az engedély teljeskörűségét a jogi, szervezési és 
intézményigazgatási osztály a közbiztonsági referens bevonásával ellenőrzi; a 
támogatás a 2015. évi költségvetési rendelet 5. b melléklet „Pénzeszköz átadások 
tartaléka” előirányzat sora terhére kerül biztosításra.  

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

1. pont figyelembevételével előkészített támogatási szerződést írja alá. A szerződés 
aláírására azt követően kerülhet sor, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben 
vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 
szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a Miniszterelnökség által működtetett 
Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás nem minősül állami 
támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű 
támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek 
hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül.  

 
    Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                    a polgármester 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a jogi és szervezési igazgató 
     Határidő:   2015. május 15. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

elhatározottakat a 2015. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye 
figyelembe.  

 
   Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

    a jegyző 
           - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
    az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
   Határidő:    a 2015. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

193/2015. (IV. 23.) határozata 
a közterületi járdák felújítására, 2. ütem 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy Vállalkozási 

keretszerződést kíván kötni a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. -vel, a 
közterületi járdák felújítása 2. ütem munkáinak elvégzésére, Dunaújváros  Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának a 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete 7.b.  mellékletében 
a „ Városüzemeltetés” alcím alatt szereplő  „Közterületi járdák térköves 
felújítása 2. ütem” sorában megjelölt 100 millió Ft összeg  felhasználásával. 

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

határozat 1. pontjaiban rögzített felújítási feladat vonatkozásában a határozat 
mellékletét képező Vállalkozási keretszerződést a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt.-vel. írja alá. 

     
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért : 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
 Határidő:  - 2015. május 15. 
 
 3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.  pontban 

szereplő kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos  teendőket 
végezze el.  

  
 Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
        a jegyző      
      - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
        a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője  

Határidő:  - 2015. május 18. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Cserni Béla módosító indítványát – mellette szavazott 
1 fő (Cserni Béla), ellene szavazott 7 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás), tartózkodott 7 fő (Gál 
Roland, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán) – nem fogadta el, ezért a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

194/2015.(IV.23.) határozata 
Cserni Béla képviselői indítványára a Dunaújváros Vasmű úton található köztéri 

nyilvános illemhely üzemeltetéséről szóló napirendi pont levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Cserni Béla napirend levételére vonatkozó 
indítványát nem fogadta el. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Cserni Béla módosító indítványát – mellette szavazott 
3 fő (Cserni Béla, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), ellene szavazott 7 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics 
László), tartózkodott 5 fő (Cserna Gábor, Gál Roland, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Pintér Attila) – nem fogadta el, ezért a következő határozatot hozta: 

 
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

195/2015.(IV.23.) határozata 
Cserni Béla képviselői indítványára a Dunaújváros Vasmű úton található köztéri 

nyilvános illemhely üzemeltetéséről szóló határozati javaslat módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Cserni Béla határozati javaslat 
módosítására vonatkozó indítványát nem fogadta el. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot a 2. és 4. pontjában „DHHF 
Nkft.” szövegrész kiegészítésével – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, 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 (Cserni Béla), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
196/2015.(IV.23.) határozata 

a Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely üzemeltetésére 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi döntést hozza: 
1.) A Városfejlesztés- és rendezés költségvetési soron a szakfeladatra fordítható 

összege 1.627.264 Ft összeggel megemelésre kerül a DMJV Közgyűlésének a 
2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 5.b. 
mellékletének Általános tartalék sorából. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Vasmű úton található 

köztéri nyilvános illemhely üzemeltetési munkáinak elvégzésére a DHHF Nkft.-t 
bízza meg. 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetés soron következő 
módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint utasítja a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítésért: 
                    a polgármester 
               - kötelezettségvállalásban való közreműködésért: 
                    a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály osztályvezetője 
               - a költségvetés módosításáért:  
                    a jegyző 
                     - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
              a Pénzügyi bizottság elnöke 
              a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
    - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
              Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: a 2015. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a DHHF 

Nkft.-vel az előterjesztés 6. számú mellékletét képező vállalkozási szerződést 
aláírja. 

                 
Felelős:   -   a szerződés aláírásáért: 
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                       polgármester 
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály osztályvezetője 
      az Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: 2015.04.30. 
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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 

197/2015.(IV.23.)  határozata 
a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulatnak a 
patakok üzemeltetésére vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a térségi vízgazdálkodási feladatok 

egységes és biztonságos ellátása érdekében – a határozat mellékletét képező - 
megállapodást köt a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi 
Társulattal 3.181.000.-Ft hozzájárulás biztosításával, mely kiadás fedezetére 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklete „Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás” feladat „dologi kiadás előirányzaton” 
a fedezet biztosított. 

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

Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal 2015. évre 
a megállapodást aláírja. 

                  
Felelős:  -  a szerződés aláírásáért: 
                  a polgármester 
              -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
Határidő: 2015. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” változatot – mellette szavazott 14 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
                                  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
                                              198/2015.(IV. 23.) határozata 

a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó éves 
megállapodás megkötéséről 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. évi költségvetése alapján a        

Vízkárelhárítás feladatról 2015. évre (a 3%-os bérfejlesztés költségével, 2.062.000,-
Ft-tal csökkentett) bruttó 130.871.596.-Ft-ot,   2016. évre bruttó 31.014.404.-  Ft-ot 
biztosít a magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére.                
A feladatot a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat látja el 2015. április 1-től 2016. 
március 31-ig. 

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

Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal a magas partvédelmi rendszer üzemeltetéséről 
szóló, a határozat mellékletét képező megállapodást aláírja.  

        
Felelős: - a megállapodás aláírásáért: 
                a polgármester 
            -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető   
Határidő: 2015. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

199/2015. (IV.23.) határozata 
a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 

működési költségeinek elfogadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező, a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2015. évi működési 
költségeinek meghatározásáról szóló megállapodást. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megnevezett fórum 

működési költségeihez 4.000.000 Ft pénzeszközt biztosít Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének 1. városfejlesztés és -
rendezés sor dologi kiadásai terhére. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert az 1. pontban 

megnevezett megállapodás megkötésére és a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
    a polgármester 
  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
     a pénzügyi bizottság elnöke 
  -  a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2015. május 07. 
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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, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 
fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
200/2015.(IV. 23.) határozata 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
Társulási Megállapodásának módosításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat 1. mellékletében 

foglaltak szerint elfogadja a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, valamint a jelen 
határozat 2. mellékletében foglaltak szerint annak módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét. 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                       a polgármester 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2015. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

201/2015.(IV.23.) határozata 
a Dunaújváros Magyar út 1858/3 hrsz-ú Alsó-foki patak rézsű csúszása miatt 

benyújtott és megnyert vis maior pályázat önrészének biztosításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosítja a 30 %-os önrészt  

6.057.555.-Ft-ot   mely kiadás fedezetére a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5.b melléklet Felhalmozási céltartalék 
„Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész” soron a fedezet biztosított.  

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

vis maior eseménnyel kapcsolatos elszámolásokat aláírja. 
  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
                a polgármester 
            -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
            -   a vis maior pályázatból az elszámolható költségek visszaigényléséért 
                a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2016. február 25. 
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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, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

202/2015.(IV.23.) határozata 
a 2014. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a 2014. évi adóztatási 
tevékenységről szóló beszámolót és az abban foglaltakat elfogadja. 

 



 100 
 

 
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, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

203/2015. (IV. 23.) határozata 
2014. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési 

jelentés elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozati javaslat mellékletét képező, 
2014. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről szóló ”Éves ellenőrzési 
jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés” című beszámolót elfogadja. 
 
Felelős:  - a határozat közzétételéért: 
     a jegyző, 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a belső ellenőrzési osztály vezetője 
Határidő: 2015. május 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés I. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt)– elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

204/2015. (IV.23.) határozata  
a Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú 

Nonprofit Kft.   2014. évi éves beszámolójának és 2015. évi szakmai és pénzügyi 
terve elfogadásával kapcsolatosan 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját 302.624 e Ft mérleg főösszeggel és -181.001 eFt mérleg szerinti 
eredménnyel (veszteség) a határozat 1., 2., és 3. mellékletei szerint elfogadja, egyben 
utasítja polgármestert a határozat közlésére.  
 
Felelős: - a határozat közléséért  
       a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: 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 II. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

205/2015. (IV.23.) határozata  
a Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú 

Nonprofit Kft.   2014. évi éves beszámolójának és 2015. évi szakmai és pénzügyi 
terve elfogadásával kapcsolatosan 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi szakmai és pénzügyi tervét a 
határozat melléklete szerint elfogadja, egyben utasítja polgármestert a határozat 
közlésére.  
 
Felelős: - a határozat közléséért  
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc 

napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád,  
Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő (Nagy Zoltánné, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

206/2015. (IV.23.) határozata  
a Dunanett Nonprofit Kft. 2014. évi éves beszámolójának és 2015. évi üzleti 

tervének elfogadásával kapcsolatosan: 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Nonprofit Kft. 2014. évi 
beszámolóját 967.782 e Ft mérleg főösszeggel és -71.870 e Ft. (veszteség) mérleg 
szerinti eredménnyel a határozat 1. 2. 3. számú mellékletei szerint, az üzleti 
jelentését a határozat 4. számú melléklete szerint. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Nonprofit Kft. 2015. évi 

üzleti tervét elfogadja a határozat 5. számú melléklete szerint, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunanett Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgatóját, miszerint tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy a Dunanett 
Nonprofit Kft. tevékenysége biztosítsa a vállalkozás folytatásának elvét és ezt 
terjessze Dunaújváros Megyei Jogú Város 2015. májusi közgyűlése elé. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunanett Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgatóját, hogy a gazdasági társaság javadalmazási szabályzatát küldje 
meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése részére elfogadásra azzal, hogy az 
1. pontban elfogadott beszámolóval lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 
2015. évre prémiumfeladatot nem tűz ki Dunaújváros Megyei Jogú város 
Önkormányzata. 

 
Felelős: - a határozat közléséért  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
                 a Dunanett Kft. ügyvezető igazgatója 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc 

napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő (Izsák Máté, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

207/2015. (IV.23.) határozata  
a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2014. évi éves beszámolójának és 2015. évi üzleti 

tervének elfogadásával kapcsolatosan 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2014. évi 
beszámolóját megismerte a határozat 1. 2. számú mellékletei, 2015. évi üzleti tervét a 
határozat 3. számú melléklete szerint. 
 
Felelős: - a határozat közléséért  
                 a polgármester 
     - a határozat 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 – 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  

208/2015. (IV.23.) határozata  
a Innopark Nonprofit Kft. 2014. évi éves beszámolójának és 2015. évi 

eredménytervének elfogadásával kapcsolatosan: 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Innopark Nonprofit Kft. 2014. évi 

beszámolóját 231.080 e Ft mérleg főösszeggel és 4.801 e Ft. (nyereség) mérleg 
szerinti eredménnyel a határozat 1. 2. 3. számú mellékletei szerint, valamint a 
gazdasági társaság 2015. évi eredménytervét a határozat 4. melléklete szerint 
elfogadja, egyben utasítja a határozat közlésére. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Innopark Nonprofit Kft. javadalmazási 

szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott beszámolóval lezárt üzleti évre 
prémiumot nem fizet, valamint a 2015. évre prémiumfeladatot nem tűz ki. 

 
Felelős: - a határozat közléséért  
       a polgármester 
     - a határozat 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 – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Besztercei Zsolt, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

209/2015. (IV. 23.) határozata  
a DVG Zrt. 2014. évi beszámolójának és 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Zrt. 2014. évi beszámolóját, annak 
kiegészítő mellékletét 2.239.959 eFt mérleg főösszeggel, 144.710 eFt mérleg szerinti 
eredménnyel a határozat 1., 2., 3. 4. számú mellékletei szerint elfogadja, azzal, hogy az 
eredményt eredménytartalékba kell helyezni, valamint a 2015. évi üzleti tervét a 
határozat 5. számú melléklete szerint, egyben utasítja polgármestert a határozat 
közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásáért: 
                a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
              - a határozat 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 – 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 

210/2015. (IV.23.) határozata  
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának és 

2015. munkatervének elfogadásával kapcsolatosan 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai 
Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 14.769 eFt mérleg 
főösszeggel, -1.262 eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteség) eredménnyel a 
határozat 1., 2., és 3. számú mellékletei szerint, valamint a 2015. évi munka- és 
eredménytervét a határozat 4. számú melléklete szerint elfogadja, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai 

NKft. javadalmazási szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott beszámolóval 
lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2015. évre prémiumfeladatot nem 
tűz ki. 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

211/2015. (IV.23.) határozata  
a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2014. évi beszámolójának és 2015. évi 

eredménytervének elfogadásával kapcsolatosan: 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2014. 
évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 108.811 eFt mérleg főösszeggel, 2.777 
eFt mérleg szerinti eredménnyel a határozat 1., 2. és 3. számú mellékletei szerint és a 
2015. évi eredménytervét a határozat 4. B. számú melléklete szerint elfogadja, egyben 
utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásáért: 
                a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója 
              - a határozat 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 – 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 

212/2015. (IV.23.) határozata 
a MMK Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatosan: 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az MMK Nonprofit Kft. 2014. évi 

beszámolóját 13.155 e Ft mérleg főösszeggel és -1.040 e Ft mérleg szerinti 
eredménnyel, valamint a 2014. évi közhasznúsági jelentését a határozat 1., 2., 3. és 
4. számú mellékletei szerint elfogadja, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy 
a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját képviselje. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a MMK NKft. javadalmazási szabályzata 

alapján az 1. pontban elfogadott beszámolóval lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, 
valamint a 2015. évre prémiumfeladatot nem tűz ki. 

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

közlésére, valamint a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés 
jelen határozatban megfogalmazott álláspontját képviselje. 

 
Felelős: - a határozat közléséért  
        a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a tulajdonosi képviselő  
        a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő:  határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc 

napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

213/2015. (IV.23.) határozata 
a Vasmű út 41. Irodaház Kft. pótbefitéssel kapcsolatos döntés meghozatalára – 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 120/2015. (III.19.) határozata 2. 

pontjának módosítására 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 120/2015. (III.19.) határozata 2. pontját 
az alábbiakra módosítja:  
 
„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelzett pótbefizetést az 
önkormányzati költségvetés általános tartalék előirányzata terhére kívánja végrehajtani 
egyúttal utasítja a jegyzőt, hogy jelen kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetés 
következő módosításakor vegye figyelembe, egyeben utasítja a polgármestert, hogy 
jelen dokumentum alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítéséről 
2015. június 15.-ig. 
 
Felelős: - a határozat közléséért, és a kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítéséért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
         az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc  
                 napon belül” 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, 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 (Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

214/2015. (IV. 23.) határozata 
a helyiséghasználat biztosítására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

részére, illetve a helyiséghasználatra vonatkozó haszonkölcsön szerződés 
megkötésére 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése haszonkölcsönbe adja az önkormányzati 
tulajdonban álló, dunaújvárosi 730/2/A/25 hrsz.-ú, természetben, Dunaújváros, Lajos 
király krt. 10. szám alatt található, 75 m2 nagyságú üzlethelyiség megnevezésű 
ingatlanát a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére karitatív tevékenység 
ellátására, határozott időtartamra, 2015. május 01-től 2016. április 30-ig azzal, hogy a 
regionális bérleti díj, azaz 1.443.675,- Ft/év bérleti díj támogatásnak minősül a hatályos 
ÁHT szerint, és ezen tényt a támogatás összegszerűségével egyetemben DMJV 
Önkormányzata zárszámadásában, és illetékes szervei útján közzé köteles tenni a 
szerződés törvény által meghatározott tartalmával egyetemben. Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a haszonkölcsön szerződést írja alá. 
 
 Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért: 
            a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére és a szerződés aláírására: 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 (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, 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 (Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

215/2015. (IV.23.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Fejér 
Megyei Szervezet között fennálló haszonkölcsön szerződés meghosszabbítására, 

Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII. 807. és 808. sz. irodahelyiség és a hozzájuk 
tartozó tárgyaló vonatkozásában  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII. 

807. és 808. számú irodahelyiség és hozzájuk tartozó tárgyaló vonatkozásában 2010. 
június 25-én létrejött haszonkölcsön szerződést 2016. június 30. napjáig 
meghosszabbítja. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező haszonkölcsön 
szerződés hosszabbítás aláírására, és a közzétételre az ingyenes használat miatt az 
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése 1/2008. (I.18.) önkormányzati rendelete rendelkezései szerint.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
            a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő 8      
 napon belül 

                   - a szerződés aláírására: a határozat 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 Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

216/2015. (IV.23.) határozata 
a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2014. évi helyi 
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó beszámoló megismeréséről, 

veszteségkiegyenlítés forrásának meghatározásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az Középnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által elkészített, az „A KNYKK Zrt, mint az 
ALBA VOLÁN Zrt. jogutód társaság beszámolója Dunaújváros Megyei Jogú Város 
2014. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan” című dokumentumot 
megismerte a határozat mellékletében csatolt tartalom szerint, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc 

napon belül 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletének 5. melléklete 16. cím Helyi közösségi 
közlekedés dologi kiadások előirányzat terhére biztosítja a Középnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Zrt. veszteségkiegyenlítését 11.028 E Ft 
összegben. 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetés módosításakor vegye figyelembe, 
valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás 
teljesítésére. 

 
     Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                      a polgármester 
                    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                      a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
                    - a költségvetés módosításáért: 
                      a jegyző 
                    - a költségvetés módosításában  való közreműködésért: 
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             a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                      a pénzügyi bizottság elnöke 
                      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                    - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                      az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2015. évi költségvetés módosításának időpontja 
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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), 
tartózkodot 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

217/2015.(IV.23.) határozata 
a 171/2014. (V.29.) közgyűlési határozat 3. pontjának végrehajtására, a Vasmű út 41. 

Irodaház Kft. felé 2015. évre fennmaradó pótbefizetéssel kapcsolatban 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen 
a 171/2014. (V.29.) közgyűlési határozat 3. pontjában meghatározott, a Vasmű út 41. 
Irodaház Kft. számára elkülönített 7.200.000. Ft összegű pótbefizetés jelen határozat 
alapján történő pénzügyi teljesítéséről 2015. május 5-ig. 

 
2. Az 1. pontban meghatározott összeg forrása Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 2/2015. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 5.a melléklet 14 Vagyongazdálkodási feladatok soron belül 
Vasmű út 41. Irodaház Kft. pótbefizetés rovat. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: a polgármester 
     - a határozat végrehajtásáért: az Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály  
                 vezetője 
Határidő: 2015. május 05. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem 
szavazott 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Nagy Zoltánné közvetlenül a szavazás után szóban jelezte a közgyűlés és a 
jegyzőkönyvvezető felé, hogy nem szavazott és kérte, hogy szavazatát „igen” 
szavazatként vegyék figyelembe, ezáltal az „igen” szavazatok száma 14-re emelkedett.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
218/2015. (IV.23.) határozata  

a DVCSH Kft. által a Dunaújvárosi Városi Sportiskola ellen indított bírósági perben  
képviseletet ellátó jogi képviselő megbízási díjának kifizetéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVCSH Kft. által a Dunaújvárosi 

Városi Sportiskola (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) ellen indított bírósági perben 
képviseletet ellátó jogi képviselő 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint megbízási 
díjának kifizetését támogatja, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete 5. számú 
melléklet 14. Vagyongazdálkodási feladatok soron belül a dologi kiadások előirányzat 
terhére, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                 - a határozat végrehajtására: a közlést követő 30 napon belül 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete 
módosításakor az 5. számú melléklet 14. Vagyongazdálkodási feladatok soron belül a 
dologi kiadások előirányzat terhére vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                  a polgármester 
                - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
                - a költségvetés tervezéséért: 
                  a jegyző 
                - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 
                   az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője             
Határidő:   a költségvetés módosításának időpontja 

 



 118 
 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés II. határozati javaslatot – 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), tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

219/2015. (IV.23.) határozata  
a Dunaújváros Sportjáért Közalapítvány megszűnési oka tudomásulvételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Dunaújváros Sportjáért 
Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazott célt megvalósította, ezen megszűnési 
ok közlését tudomásul veszi, és a Ptk. 3:403. § (4) bekezdése alapján nem kíván érdemi 
intézkedést hozni, új célt meghatározni. 
 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a Jogi és Szervezési Igazgatóság Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási  
                     Osztály 
Határidő:   - a kuratóriummal való együttműködésre a megszűnésben: folyamatos 
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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  

220/2015. (IV.23.)  határozata  
 a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros fejlesztési konstrukciójával 

összefüggő DVG Zrt. hitelfelvételéhez szükséges önkormányzati hozzájárulásról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Szent Pantaleon Kórház-
Rendelőintézet Dunaújváros (2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.) 
struktúraracionalizálási terveit, mellyel összefüggő beruházás a DVG Zrt. 
150.000.000,-Ft összegű hitelfelvételével valósulna meg. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megjelölt koncepciót 

támogatja, mindenféle kötelezettségvállalás nélkül, egyúttal annak 
teljesíthetőségének megvizsgálását rendeli el különösen az alábbiak szerint: 

 
a.)  a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros által elkészített üzleti terv 

vizsgálata, különös tekintettel a beruházás által létrejött rehabilitációs és krónikus 
ágyak működtetéséből származó eredményre; 

 
b.) a beruházás megvalósulásának időtartama, a beruházás DVG Zrt. által csatolt 

költségvetésének értékelése; 
 
c.)  a DVG Zrt. és a finanszírozó bank között kötendő hitelszerződés tervezet, az 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (vagy a GYEMSZI) és a DVG Zrt. között 
kötendő vállalkozási szerződés tervezetének ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
általi véleményezése; 

 
d.) a DVG Zrt.-nek a hitelszerződés futamidejének végéig tartó időszakra vonatkozó 

pénzügyi információinak vizsgálata. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy az 1. pontban 

rögzített hitelfelvételhez, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány 
hozzájárulása szükséges és az önkormányzatnak mellékelni kell a kincstár felé 
benyújtandó kérelemhez a DVG Zrt. vonatkozásában a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 11/A. § (2)-(3) bekezdés szerinti 
dokumentumokat. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés az 1. pontban meghatározott hitelfelvétel 

teljesíthetőségéről a 2. pontban meghatározott dokumentáció ismeretébe határoz. 
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
          a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 

napon belül 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a Szent Pantaleon Kórház-

Rendelőintézet Dunaújváros főigazgatóját a 2/a. pontban megjelölt üzleti terv 
önkormányzat részére történő megküldésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
  a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója 
Határidő: - az üzleti terv beküldéséért: 2015. augusztus 31. 
 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés utasítja a DVG Zrt. elnök-

vezérigazgatóját a 2/b,c,d pontban meghatározott iratok az önkormányzat részére 
történő megküldésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
   a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő: - az iratok beküldéséért: 2015. augusztus 31. 
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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 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt), tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

221/2015. (IV.23.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015-2019. évekre vonatkozó  

gazdasági programjáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015-2019. 
évekre vonatkozó gazdasági programját. 

 
2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a Közgyűlés bizottságainak elnökeit, hogy a 

gazdasági programban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjanak. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester 
 a Közgyűlés valamennyi bizottsága 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a polgármesteri hivatal valamennyi osztályvezetője 
Határidő: 2015-2019. években a költségvetés forrásainak függvényében 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Gál Roland) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
IDunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

222/2015. (IV.23) határozata 
a járásbírósági ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Járásbíróság 

ülnökének Auer Józsefné 2457 Adony, Petőfi S. u. 1/2 szám alatti lakost 2015. 
május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
               - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              
               - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Gál Roland) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
223/2015. (IV.23) határozata 

a járásbírósági ülnök megválasztásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Járásbíróság 
ülnökének Cseh Béla Péter 2400 Dunaújváros, Október 23. tér 9. III. 2. szám alatti 
lakost 2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
               - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              
               - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 3 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt), ellene szavazott 7 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Gál Roland) – nem 
fogadta el, ezért a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

224/2015. (IV.23) határozata 
a járásbírósági ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Járásbíróság 

ülnökének Dedecsik Ferenc 1085 Budapest, József krt. 38. 2/13. szám alatti lakost 
nem választotta meg.  

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

pontban hozott döntésről az ülnökjelöltet értesítse. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
Határidő: 2015. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Gál Roland) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

225/2015. (IV.23) határozata 
a járásbírósági ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Járásbíróság 

ülnökének Dobány Sándor 2400 Dunaújváros, Gábor Á. u. 13. I. 2. szám alatti lakost 
2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
               - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              
               - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gál Roland) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

226/2015. (IV.23) határozata 
a járásbírósági ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Járásbíróság 

ülnökének Győrfiné Szécsi Beatrix 2400 Dunaújváros, Erdősor 31. II. 1. szám alatti 
lakost 2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
               - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              
               - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Gál Roland) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
227/2015. (IV.23) határozata 

a járásbírósági ülnök megválasztásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Járásbíróság 
ülnökének Fehér István 2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 10. I/2. szám alatti lakost 
2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
               - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              
               - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Gál Roland) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

228/2015. (IV.23) határozata 
a járásbírósági ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Járásbíróság 

ülnökének Horváth Istvánné 2400 Dunaújváros, Római krt. 24. II. 1. szám alatti 
lakost 2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
               - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              
               - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Gál Roland) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
229/2015. (IV.23) határozata 

a járásbírósági ülnök megválasztásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Járásbíróság 
ülnökének Horváth Józsefné 2400 Dunaújváros, Petőfi liget 6. I. 1. szám alatti lakost 
2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
               - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              
               - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Gál Roland) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

230/2015. (IV.23) határozata 
a járásbírósági ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Járásbíróság 

ülnökének Juhászné Ihász Magdolna Mária 2400 Dunaújváros, Rákóczi F. u. 3. 
szám alatti lakost 2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre 
megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
               - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Gál Roland) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

231/2015. (IV.23) határozata 
a járásbírósági ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Járásbíróság 

ülnökének Kaiserné Gödöcs Erzsébet 2458 Kulcs, Ősz u. 3816/4. hrsz. alatti lakost 
2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
               - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              
               - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Gál Roland) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

232/2015. (IV.23) határozata 
a járásbírósági ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Járásbíróság 

ülnökének Kanizsai Márta 2400 Dunaújváros, Szórád M. út 19. II. 9. szám alatti 
lakost 2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
               - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Gál Roland) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

233/2015. (IV.23) határozata 
a járásbírósági ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Járásbíróság 

ülnökének Keresztesi Tamás Béla 2400 Dunaújváros, Szabadság út 1/F III. 2. szám 
alatti lakost 2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              

   - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Gál Roland) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
234/2015. (IV.23) határozata 

a járásbírósági ülnök megválasztásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Járásbíróság 
ülnökének Kiss Ferenc 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4. II. 3. szám alatti lakost 
2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              
     - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Gál Roland) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

235/2015. (IV.23) határozata 
a járásbírósági ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Járásbíróság 

ülnökének Németh Mária 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 32. II. 3. szám alatti 
lakost 2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              
    - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Gál Roland) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

236/2015. (IV.23) határozata 
a járásbírósági ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Járásbíróság 

ülnökének Palóczi Tímea 2400 Dunaújváros, Arany J. u. 55. szám alatti lakost 2015. 
május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              

   - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 

 



 137 
 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Gál Roland) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

237/2015. (IV.23) határozata 
a járásbírósági ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Járásbíróság 

ülnökének Schmidt Tünde Erika 2400 Dunaújváros, Kölcsey F. u. 3. szám alatti 
lakost 2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              

   - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

238/2015. (IV.23) határozata 
a járásbírósági ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Járásbíróság 

ülnökének Suhai Jánosné 2400 Dunaújváros, Derkovits u. 7. IV. 1. szám alatti lakost 
2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              
    - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 
fő (Cserna Gábor), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

239/2015. (IV.23) határozata 
a járásbírósági ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Járásbíróság 

ülnökének Tenkné Domján Róza 2421 Nagyvenyim, Nefelejcs u. 13. szám alatti 
lakost 2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              

   - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

240/2015. (IV.23) határozata 
a járásbírósági ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Járásbíróság 

ülnökének Varga Istvánné 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 4/B VI. 4. szám alatti 
lakost 2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              
    - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

241/2015. (IV.23) határozata 
a járásbírósági pedagógus ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Járásbíróság 

pedagógus ülnökének Bokorné Kerek Mónika 2428 Kisapostag, Ságvári E. u. 56. 
szám alatti lakost 2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre 
megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              

   - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

242/2015. (IV.23) határozata 
a járásbírósági pedagógus ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Járásbíróság 

pedagógus ülnökének Molnár Péter 2421 Nagyvenyim, Csaba u. 31/1. szám alatti 
lakost 2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              
     - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

243/2015. (IV.23) határozata 
a járásbírósági pedagógus ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Járásbíróság 

pedagógus ülnökének Rada Krisztina 2400 Dunaújváros, Római krt. 9/B I. 2. szám 
alatti lakost 2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              
     - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

244/2015. (IV.23) határozata 
a járásbírósági pedagógus ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Járásbíróság 

pedagógus ülnökének Papp Jenő 2459 Rácalmás, Balassi B. u. 5. szám alatti lakost 
2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

245/2015. (IV.23) határozata 
a járásbírósági pedagógus ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Járásbíróság 

pedagógus ülnökének Rajna-Grosch Judit 2400 Dunaújváros, Május 1. u. 16. III. 2. 
szám alatti lakost 2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre 
megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              
    - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

246/2015. (IV.23) határozata 
a járásbírósági pedagógus ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Járásbíróság 

pedagógus ülnökének Szótáné Kiss Éva 2421 Nagyvenyim, Zrínyi u. 10. 1. szám 
alatti lakost 2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              
      - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

247/2015. (IV.23) határozata 
a járásbírósági pedagógus ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Járásbíróság 

pedagógus ülnökének Vinkler Béla Istvánné 2400 Dunaújváros, Zalka M. u. 4. I. 1. 
szám alatti lakost 2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre 
megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              
     - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 7 fő (Hingyi László, Iván László, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), ellene 
szavazott 1 fő (Gombos István), tartózkodott 6 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál 
Roland, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei 
Zsolt)  - nem fogadta el, ezért a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

248/2015. (IV.23) határozata 
törvényszéki ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Székesfehérvári Törvényszék 

ülnökének  Csizmadia Gergely 8000 Székesfehérvár, Újlaki u. 7. szám alatti lakost 
nem választotta meg. 

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

pontban hozott döntésről értesítse az ülnökjelöltet. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
Határidő: 2015. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

249/2015. (IV.23) határozata 
törvényszéki ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Székesfehérvári Törvényszék 

ülnökének  Godó Erzsébet Zsuzsanna 2400 Dunaújváros, Domanovszky tér 1. VI. 1. 
szám alatti lakost 2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre 
megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), tartózkodott 
1 fő (Gál Roland), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

250/2015. (IV.23) határozata 
törvényszéki ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Székesfehérvári Törvényszék 

ülnökének  Komjáti Jánosné 2421 Nagyvenyim, Csaba u. 10. szám alatti lakost 
2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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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), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

251/2015. (IV.23) határozata 
törvényszéki ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Székesfehérvári Törvényszék 

ülnökének  Dr. Sipos Marianna Glória 2400 Dunaújváros, Palme köz 5. I. 3. szám 
alatti lakost 2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

252/2015. (IV.23) határozata 
törvényszéki ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Székesfehérvári Törvényszék 

ülnökének   Szilágyi Mária Magdolna 2400 Dunaújváros, Vasmű út 27. IV. 4. szám 
alatti lakost 2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 

 



 153 
 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

253/2015. (IV.23) határozata 
törvényszéki pedagógus ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Székesfehérvári Törvényszék 

pedagógus ülnökének Kondor László 2400 Dunaújváros, Vörösmarty M. u. 9. II. 2. 
szám alatti lakost 2015. május 24-ei hatállyal, határozott időre, négy évre 
megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 

 



 154 
 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

254/2015. (IV.23) határozata 
közigazgatási és munkaügyi ülnök megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Székesfehérvári Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság közigazgatási és munkaügyi ülnökének Tóth Andrea 2400 
Dunaújváros, Vörösmarty u. 2. V. 3. szám alatti lakost 2015. május 24-ei hatállyal, 
határozott időre, négy évre megválasztja. 

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

pontban hozott döntésről és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozat megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság 
elnökét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
              - a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 218. §-ának (1) 
bekezdésében előírt esküt az 1.) pontban megválasztott ülnöktől vegye ki és részére 
a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság vezetője              

- a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Határidő: 2015. május 22. 
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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 

255/2015. (IV. 23.) határozata 
Dunaújváros kerékpárútjainak felújításáról kötött vállalkozási keretszerződés 2. 

számú módosítására 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a             
határozat mellékletét képező Vállalkozási keretszerződés 2. számú módosítását a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel írja alá. 
     
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért : 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
 Határidő:  2015. május 04. 

     

 



 156 
 

 

 


	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	UDunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	U158/2015. (IV.23.) határozata
	a lejárt határidejű közgyűlési határozatok határidő módosításáról
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
	- a 106/2015. (III.19.) határozat végrehajtási határidejét 2015. április 30-ára módosítja.
	Felelős:  - a határozat végrehajtásáért
	Felelős:  - a határozat végrehajtásáért

	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Felelős:  - a határozat végrehajtásáért
	-  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

	a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője
	a polgármester
	- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
	a jogi és szervezési igazgató
	-  a határozat közlésében való közreműködésért:
	a jogi és szervezési igazgató



	Cserna Gábor
	Módosító okirat
	Módosító okirat


	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	180/2015. (IV. 23.) határozata
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	181/2015. (IV. 23.) határozata
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	182/2015. (IV. 23.) határozata
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	183/2015. (IV. 23.) határozata
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Cserni Béla napirend levételére vonatkozó indítványát nem fogadta el.
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Cserni Béla határozati javaslat módosítására vonatkozó indítványát nem fogadta el.
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

	2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megnevezett fórum működési költségeihez 4.000.000 Ft pénzeszközt biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II...
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének



	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	216/2015. (IV.23.) határozata

	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése

