
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. május 19-ei nyílt ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
292/2016. (V.19.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
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 Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Településszerkezeti Tervének elfogadására 
 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és 

Szabályozási Tervéről szóló rendelet elfogadására 
 
6. Javaslat az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) 

önkormányzati rendelet módosítására, a volt Bánki Donát Gimnázium és 
Szakközépiskola és a volt Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola épületének 
forgalomképessé minősítésére 

 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. I-III. havi pénzügyi 

terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 
8. Javaslat a baracs-kisapostagi repülőtéren 2016-ban megrendezendő Repülőnap 

támogatására 
 
9. Javaslat a KEHOP-5.4.1 „Szemléletformálási programok” című pályázaton való 

részvételre és a kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírására 
 

10. Javaslat a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című 
pályázaton való részvételre 
 



2 
 

11. Javaslat a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására irányuló pályázaton 
való indulásra 

 
12. Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló 

pályázaton való indulásra 
 

13. Javaslat a Mária Út Egyesület tagsági díj kiegészítésével kapcsolatban 
 
14. Javaslat a DANUrB című pályázatban társult partnerként való részvételre 

 
15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló elfogadására 
 

16. Javaslat férőhelyszám emelésére a Makk Marci Bölcsődében 
 
17. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda alapító okiratának módosítására 

 
18. Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására, 

valamint a körzet praxisprogram keretében történő működtetésére 
 

19. Javaslat a 3. számú fogorvosi körzet egészségügyi szolgáltatójával, a “Dr. 
SZAPPANOS” Fogászati Bt.-vel fennálló feladatellátási szerződés megszüntetésére 
és a körzet működtetésének pályáztatására 

 
20. Javaslat a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Telephelye 

átszervezésének véleményezésére 
 

21. Javaslat Móder Rezső 2015. évi Közművelődési pályázaton kapott 1.000 E Ft-os 
támogatásával kapcsolatos döntésekre 

 
22. Javaslat a közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására 

 
23.  Javaslat a Dunaújváros, Magyar út Alsó-foki patak rézsű (SEAT parkoló melletti 

szakasz) helyreállítási munkái kivitelezésére és a műszaki ellenőr kiválasztására 
 

24. Javaslat Dunaújváros területén buszöböl megerősítési, járda akadálymentesítési és 
útburkolat vízelvezetési munkálataira 
 

25. Javaslat az Arany János u. 58. és 60. számú önkormányzati ingatlanok 
balesetveszélyes állapotának megszüntetésére 

 
26. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata számlavezető 

pénzintézetének kiválasztására irányuló döntés előkészítésére 
 

27. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata szabad pénzeszközeiből 3 
Mrd Ft értékben Kamatozó Kincstárjegy jegyzésére 
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28. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 
felelősségbiztosítási szerződésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására, 
vagy az önkormányzati alkusz, az Euro-Sales Kft. közreműködésével, a 2016. 
október 01-től szükséges vagyon- és felelősségbiztosítás megújítására 
 

29. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2015. évi éves beszámolójának és 2016. évi üzleti 
tervének elfogadására 

 
30. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi beszámolójának és 2016. 

évi üzleti tervének elfogadására 
 

31. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2015. évi éves beszámolójának és 2016. évi üzleti 
tervének elfogadására 
 

32. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. évi 
beszámolójának és 2016. évi eredménytervének elfogadására 
 

33. Javaslat közfeladat ellátási szerződés megkötésére a Dunaújvárosi Kistérségi 
Turisztikai Nonprofit Kft.-vel  
 

34. Javaslat a dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett épület, udvar 
megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosítására (Kovács Norbert kérelme) 
 

35. Javaslat a dunaújvárosi 2976/45 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosítására (Allinferr Média Kft. kérelme) 
 

36. Javaslat Miczi Ildikó és Mikler Roland ingatlancserére vonatkozó kérelmük 
elbírálására 

 
37. Javaslat a 2016. évi riói Olimpiára kvalifikációt szerzett Kovács Zsófia támogatására 
 
38. Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő 

támogatására – 2016. évre 
 

39. Javaslat a 91/2016. (II.18.) határozat hatályon kívül helyezésére, vagy a határozat 
megerősítésére – DPASE kérelmére TAO vissza nem térítendő pályázati önrész 
biztosítása 
 

40. Javaslat a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány támogatási kérelmének 
elbírálására 
 

41. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által “Nyilvános illemhely 
üzemeltetése” tárgyában közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
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42. Javaslat “Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére a Dunaújvárosi Városi Televízió archívumának (1985-2004) 
digitalizálásával kapcsolatos tevékenységek ellátása” tárgyában közbeszerzési 
eljárás eredényének megállapítására 

 
43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató 

elfogadására 
 
44. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközei módosításának elindítására a 

Magyar út – Álmos utca – Ond utca – Szilárd Leó utca által határolt területen 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülésre meghívott vendégek számára a 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Pintér 
Attila), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – biztosította és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
293/2016. (V.19.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. május 19-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette szavazott 
13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – megválasztotta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
294/2016. (V.19.) határozata 

a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyvének 
vezetésével Ráczné Bodó Beáta köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülésre vonatkozó meghívó szerinti napirend zárt 
ülésen való tárgyalását – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 
1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
295/2016. (V.19.) határozata 

„Javaslat az önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló egyes gazdasági 
társaságok szervezetében történő változtatásokra”című napirend zárt ülésen 

történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. május 19-ei zárt ülésre vonatkozó 
meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat az önkormányzat meghatározó 
befolyása alatt álló egyes gazdasági társaságok szervezetében történő változtatásokra” 
zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdése alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette szavazott 
13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – megválasztotta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
296/2016. (V.19.) határozata 

a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyvének 
vezetésével Ráczné Bodó Beáta köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 9 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Besztercei Zsolt, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
297/2016. (V.19.) határozata 

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

polgármesteri határozatokról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két 
ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az 
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést – 
mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gombos István), 
távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
298/2016. (V.19.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt), 
nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – megalkotta a 
14/2016. (V.20.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem 
szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
299/2016. (V.19.) határozata 

Dunaújváros településszerkezeti tervének elfogadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Dunaújváros 
Településszerkezeti Tervét és a Településszerkezeti Terv mellékletét képező 
Településszerkezeti, területfelhasználási tervlapot és a Korlátozási tervlapot.  

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

Dunaújváros Településszerkezeti Tervét tízévenként vizsgáltassa felül, és azt 
terjessze a közgyűlés elé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
      a vagyonkezelési osztály vezetője 
      a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő: 2026. május 19. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 
fő (Gombos István, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – megalkotta a 15/2016. 
(V.20.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), tartózkodott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
300/2016. (V.19.) határozata  

az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015.(V.22.) önkormányzati 
rendelet módosítására a volt Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola és a volt 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola épületének forgalomképessé minősítésére 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt a dunaújvárosi 487 
helyrajzi számú, 1.2054 m² nagyságú, kivett középiskola megnevezésű, természetben 
Dunaújváros, Bercsényi Miklós utca 2. szám alatt található ingatlan (volt Bánki Donát 
Gimnázium és Szakközépiskola), a dunaújvárosi 2163 helyrajzi szám alatt felvett, 5239 
m² nagyságú, kivett általános iskola egyéb épület és udvar megnevezésű, természetben 
Dunaújváros, Magyar út 49. szám alatt található ingatlan (volt Szórád Márton Általános 
Iskola) és a dunaújvárosi 730/58 helyrajzi számú, 2.5303 m² nagyságú, kivett általános 
iskola megnevezésű, természetben Dunaújváros, Március 15. tér 5-6. szám alatt lévő 
ingatlan 2952/8101-ed részének (volt Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola) a 
forgalomképességnek megfelelő megnevezése ingatlannyilvántartásban átvezetéséhez 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a jegyző 
 - a végrehajtásban való közreműködésért:  
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Határidő: az ingatlannyilvántartásban történő átvezetéshez:  
                a határozat elfogadását követő 90 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő 
(Pintér Tamás) – megalkotta a 16/2016. (V.20.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics 
László), ellene szavazott 1 fő (Pintér Attila), tartózkodott 3 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
301/2016. (V.19.) határozata 

az Önkormányzat 2016. I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről 
szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló 
tájékoztatót. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Hingyi László képviselő módosító indítványát – 
mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Pintér Attila), tartózkodott 2 fő (Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
302/2016. (V.19.) határozata  

Hingyi László képviselő módosító indítványáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja Hingyi László 
képviselő módosító indítványát, mely szerint az önkormányzat 100.000,- Ft támogatást 
nyújtson a Dunaferr Repülő Klub részére a baracs-kisapostagi Repülőnap 2016. évi 
megszervezéséhez. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „C” változatát – mellette szavazott 
8 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
303/2016. (V.19.) határozata  

a baracs-kisapostagi repülőtéren 2016-ban megrendezendő  
Repülőnap támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja a baracs-

kisapostagi repülőtéren a 2016. évben megrendezésre kerülő Repülőnap című 
rendezvényt. 

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

meghatározott támogatásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2016. évi költségvetéséből az 5b. melléklet 24.4 „Pénzeszköz átadások tartaléka” 
című előirányzat soráról 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint erejéig biztosít fedezetet 
a Dunaferr Repülő Klub részére. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, hogy 

a határozat 2. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

  a jegyző 
         - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja  
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert, 

hogy a határozatot küldje meg Baracs Község polgármesterének, valamint a Dunaferr 
Repülő Klub vezetőjének. 

   
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő: a 2016. május 31. 
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert, 
hogy jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződést írja alá, és 
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 

  a polgármester  
         - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéért: 
    a polgármester 
  - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételében való közreműködésért: 
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő:   2016. június 15. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
304/2016. (V.19.) határozata 

a KEHOP-5.4.1 „Szemléletformálási programok” című pályázaton való részvételről 
és a kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásáról 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a KEHOP-5.4.1 
„Szemléletformálási programok” c. pályázati felhívásra, valamint elhatározza a 
kapcsolódó „Egyetlen Föld – az élő bolygónk” című pályázati projekt végrehajtását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kössön a 
Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvánnyal az 1.) pontban megjelölt pályázathoz 
kapcsolódó támogatási kérelem benyújtása, valamint a támogatási kérelem pozitív 
elbírálása esetén a projekt megvalósítása érdekében. 

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

pontban megjelölt pályázati felhívásban meghatározott formai és tartalmi 
követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodást, valamint a támogatási 
kérelem benyújtásához és a projekt előkészítéséhez szükséges szükséges 
dokumentumokat aláírja, valamint a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                  a polgármester 
                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                  a közbeszerzési és pályázati koordinációs osztály vezetője 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
        - a határozat közléséért: 
                  a közbeszerzési és pályázati koordinációs osztály vezetője 

Határidő: A pályázat benyújtására: 2016. július 1., de legkésőbb 2018. június 6. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Gombos 
István, Izsák Máté), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
305/2016. (V.19.) határozata 

a TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című  
pályázaton való részvételről 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be 6.5.1-15 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” címmel megjelent pályázati 
felhívásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Területi 
Programjának végrehajtása, továbbá a Kormány 1562/2015. (VIII.12.) 
Kormányhatározatában meghatározott indikátor teljesítése érdekében. 

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

1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott formai és 
tartalmi követelményeknek megfelelő, a támogatási kérelem benyújtásához, illetve a 
projekt előkészítéséhez szükséges dokumentumokat aláírja.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
        - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
         - a határozat közléséért: 
                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: 2016. június 30. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban 
szereplő feladat végrehajtásához szükséges önkormányzati forrást a 2016. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel 
összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

  
  Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
   a polgármester 
          - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
  Határidő: folyamatos 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó 
Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
(A szavazás után a 12. napirend tárgyalásakor Szabó Zsolt jelezte, hogy a szavazás 
eredményéhez még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás 
eredményeként: 12 igen szavazat, nem szavazott 1 fő, távol lévő 1 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
306/2016. (V.19.) határozata 

 a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására irányuló 

pályázaton való indulásról 
  

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel és az 
emberi erőforrások miniszterével egyetértésében meghirdetett Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési 
törvény) 3. melléklet II. 2. pont d) pontok szerinti „Szociális szakosított ellátást és a 
gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, 
felújítása” alcélra irányuló pályázatának benyújtását az Útkeresés segítő szolgálat 
Családok Átmeneti otthona Frangepán utcai telephelyének fejlesztésére, felújítására 
vonatkozóan, 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 közbeszerzési és pályázati koordinációs osztály vezetője 

Határidő: - a pályázat elektronikus úton történő benyújtására:   2016. június. 1. 16:00 
 - a pályázat postai úton történő benyújtására:            2016. június 2. 
 - a projekt megvalósítására                                       2017. december 31. 
 - a pénzügyi-szakmai beszámoló benyújtására:  
   a támogatás felhasználását követő 60 nap,  
   de legkésőbb 2018. február 28. 
 



23 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban 
szereplő pályázati projekt végrehajtásához a beruházáshoz szükséges 21.091.993,- 
Ft + ÁFA, azaz  bruttó 26.786.831,- Ft összeg 50 %-ának erejéig a 7.b mellékletben 
újonnan létrehozott „Családok Átmeneti Otthona felújítása - pályázatból” előirányzat 
soron 10.545.996,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 13.393.414,- Ft összegű önkormányzati 
saját forrást biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetése 5/b melléklet 
(tartalékok) 25. Felhalmozási tartalékok/ 25.13. Pályázati tevékenység, felkészítés, 
önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sor terhére. 

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

pontjában foglalt kötelezettségvállalásokat a 2016. 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 közbeszerzési és pályázati koordinációs osztály vezetője 
- a költségvetés módosításáért: 
  a jegyző 
- a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
  a pénzügyi bizottság elnöke 
  az költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja  
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
307/2016. (V.19.) határozata 

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló 
pályázaton való indulásról 

  
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős miniszter által közösen Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. 
melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatásra” meghirdetett a „Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása” alcélra irányuló pályázatának benyújtását a Városháza tér - Vasmű út 
kereszteződésétől a Vasmű út – Kossuth Lajos utca kereszteződéséig terjedő 
útszakasz aszfaltburkolatának cseréjére vonatkozóan, 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 közbeszerzési és pályázati koordinációs osztály vezetője 

Határidő: - a pályázat elektronikus úton történő benyújtására:  2016. június. 2. 16:00 
 - a pályázat postai úton történő benyújtására:            2016. június 3. 
 - a projekt megvalósítására                                         2017. december 31. 
- a pénzügyi-szakmai beszámoló benyújtására:  

a támogatás felhasználását követő 60 nap, de legkésőbb 
2018. február 28. 

 
 3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban 

szereplő pályázati projekt végrehajtásához a beruházáshoz szükséges 100.000 e Ft 
összeg 50%-ának erejéig a 7.b mellékletben újonnan létrehozott „belterületi utak 
felújítása – Vasmű út - pályázatból” előirányzat soron 41.231 e Ft összegű 
önkormányzati saját forrást biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetése 5/b 
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melléklet (tartalékok) 25. Felhalmozási tartalékok/ 25.13. Pályázati tevékenység, 
felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sor 
terhére. 

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

pontjában foglalt kötelezettségvállalásokat a 2016. 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 közbeszerzési és pályázati koordinációs osztály vezetője 
- a költségvetés módosításáért: 
  a jegyző 
- a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
  a pénzügyi bizottság elnöke 
  az költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja  
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
308/2016. (V.19.) határozata 

a Mária Út Egyesület tagsági díj kiegészítéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata tagdíjként 20.000,- Ft általános és lakosonként 
1,- Ft-os kiegészítő díjat fizessen a Mária Út Közhasznú Egyesület számára. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Mária Út 

Közhasznú Egyesület 2016. évi tagdíj 56.947,- Ft kiegészítését a költségvetési 
rendelet 5. mell. 1 városfejlesztési és rendezési feladat 3. dologi kiadások kiemelt 
előirányzat soráról biztosítsa. 

 
Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

    a polgármester 
    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                       a városfejlesztési igazgató 

Határidő:   2016. május 31. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
309/2016. (V.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata DANUrB című projektben társult 
stratégiai partnerként való részvételéről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rész vegyen a DANUrB című 
projektben társult stratégia partnerként. 

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

gondoskodjon a projektnek a pályázaton való részvétel Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata részéről szükséges dokumentáció aláírására és Pest Megye 
Önkormányzatának történő eljuttatására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
         - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

           a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2017. január 31. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

310/2016. (V.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az önkormányzat 2015. évben 

végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló, a határozat 
mellékletét képező beszámolót. Megállapítja, hogy az önkormányzat az SZMSZ-
ében, az érintett osztályok a polgármesteri hivatal SZMSZ-ében, az önkormányzat 
intézményei pedig az alapító okiratukban foglaltak szerint gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladataiknak eleget tettek. 

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

értékelés megtárgyalásáról és elfogadásáról tájékoztassa a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályát 
a határozat és annak melléklete megküldésével. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő: 2016. május 31. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
311/2016. (V.19.) határozata 

a Makk Marci Bölcsőde férőhelyszámának emeléséről  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
intézmény telephelyeként működő Makk Marci Bölcsőde férőhelyszámát 114-ről 134-
re emeli 2016. szeptember 1. napjától, így a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
intézmény bölcsődei férőhelyszámát összesen 376 férőhelyben határozza meg. A 
feladatellátást a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény továbbra is 5 
tagintézményében biztosítja. A tagintézmények férőhely és csoportszámát, valamint 
az egy csoportban gondozott gyermekek számát az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Bölcsőde neve Telephely címe Csoportok 
száma (db) 

Férőhely  
(fő) 

1 csoportban 
gondozott 

gyermekek száma 
(fő) 

Zengő-Bongó 
Bölcsőde 

Bolyai u. 2. 6 78 12-14 

Napraforgó Bölcsőde Kossuth L. u. 7/B. 5 66 12-14 
Liszt F. Kerti 
Bölcsőde 

Liszt F. kert 18. 5 66 12-14 

Hétszínvirág 
Bölcsőde 

Barátság u. 1. 4 32 6-8-10 

Makk Marci Bölcsőde Március 15. tér 11. 10 134 12-14 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

1. pontban hozott döntésnek megfelelően kezdeményezze a Makk Marci Bölcsőde 
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatai módosítását. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
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Határidő: 2016. július 15. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény igazgatóját, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek 
megfelelően módosított intézményi szakmai programot terjessze a polgármester elé 
jóváhagyásra. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2016. június 15. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Makk Marci Bölcsőde 

férőhelyszámának 1. pontban foglalt emeléséhez – bútorok, eszközök vásárlására – 
a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2016. évi finanszírozásának 
dologi kiadások sorát megemeli 530.900.- Ft összeggel, melynek fedezete 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5/b. 
melléklet 24. Működési tartalékok 24.3 Intézményi tartalék sora.  

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 4. pontban 

foglalt döntést a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor 
vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

           a jegyző 
         - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                időpontja 

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

határozatot a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatójának küldje 
meg. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

                    a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő: 2016. május 25. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
312/2016. (V.19.) határozata  

a Dunaújvárosi Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Óvoda 153/2016. (III. 
17.) határozatával elfogadott alapító okirata módosítására az alábbi módosító okiratot 
fogadja el: 
 
„Okirat száma: 12987-2/2016. 

Módosító okirat 
A Dunaújvárosi Óvoda a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése által 2016. március 17. napján kiadott, 4320-19/2016. számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …./2016. (V. 19.) 
határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító Okirat 6.2. pont 10. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek 
számozásának értelemszerű megváltozásával. 
 
2. Az Alapító Okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 
köznevelési intézmény  
 

 feladatellátási hely megnevezése maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza 
Tagóvodája 

96 

2 Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma Tagóvodája 95 
3 Dunaújvárosi Óvoda Bóbita Tagóvodája 100 

4 Dunaújvárosi Óvoda Csillagvirág 
Tagóvodája 

96 

5 Dunaújvárosi Óvoda Duna-parti Tagóvodája 100 
6 Dunaújvárosi Óvoda Eszterlánc Tagóvodája 175 
7 Dunaújvárosi Óvoda Katica Tagóvodája 40 
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8 Dunaújvárosi Óvoda Kincskereső 
Tagóvodája 

71 

9 Dunaújvárosi Óvoda Margaréta Tagóvodája 125 
10 Dunaújvárosi Óvoda Napsugár Tagóvodája 175 

11 Dunaújvárosi Óvoda Római Városrészi 
Tagóvodája 

171 

12 Dunaújvárosi Óvoda Százszorszép 
Tagóvodája 

96 

13 Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Tagóvodája 75” 
 
3. Az Alapító Okirat 6.4. pont 10. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek 
számozásának értelemszerű megváltozásával. 
 
Jelen módosító okiratot 2016. július 15. napjától kell alkalmazni.” 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot aláírja, és egyúttal 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: 2016. május 27. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Óvoda 

vezetőjét, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően módosítsa az intézmény 
dokumentumait. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

            a Dunaújvárosi Óvoda Vezetője 
Határidő:  2016. július 14. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda Vezetője részére. 
 

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
            a polgármester       
        -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                      a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   a határozat közlésére: 2016. május 27. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

313/2016. (V.19.) határozata 
az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról, valamint 

a körzet praxisprogram keretében történő működtetéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és az 
International Emergency Service Kft. között 2016. április 11-én létrejött szerződés az 
5.2. pont c) alpontja értelmében a helyettesítő háziorvos munkaviszonyának 
megszűnése és új helyettesítő háziorvos foglalkoztatásának hiánya okán 2016. május 
31-ei hatállyal megszűnik. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a dunaújvárosi 5. 

számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását 2016. június 1. napjától előreláthatóan 2016. 
július 31. napjáig helyettesítéssel, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
részére kiadott működési engedély birtokában kívánja biztosítani. 

      
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
    Határidő: - a határozat közlésére és a működési engedély megkérésére: 
                      2016.május 31. 
   
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a dunaújvárosi 5. 

számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását 2016. augusztus 1. napjától a praxisprogram 
keretében, háromoldalú – az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, az International 
Emergency Service Kft. és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti – 
szerződéssel kívánja biztosítani. 

 
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
        a polgármester 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  
    Határidő:  - a határozat közlésére: 2016. május 31.  
                     - a szerződés aláírására: 2016. június 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
314/2016. (V.19.) határozata 

a 3. számú fogorvosi körzet egészségügyi szolgáltatójával a „Dr. SZAPPANOS” 
Fogászati  Bt.-vel fennálló feladatellátási szerződés megszüntetéséről és a körzet 

vállalkozási formában területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésére 
szóló pályázat kiírásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „Dr. SZAPPANOS” Fogászati Betéti 
Társaság (képviseli: Dr. Szappanos Mária) között 2012. május 29-én létrejött feladat-
ellátási szerződést dr. Szappanos Mária 2016. október 31. napjával felmondta.  

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

SZAPPANOS” Fogászati Bt.-t a határozat megküldésével tájékoztassa a testület 
döntéséről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:   2016. május 31. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. számú fogorvosi körzet ellátására – 

a határozati javaslat 3. számú melléklete szerint – pályázatot ír ki. Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a határozati javaslat 
mellékletében szereplő pályázati szöveget jelentesse meg a helyben szokásos 
módon, valamint az orvosi portálokon. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a jegyző 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

    a jogi és szervezési igazgató 
Határidő:   2016. május 31. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a dunaújvárosi 3. 

számú fogorvosi körzet ellátását – megfelelő, a körzetet betölteni kívánó jelentkező 
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hiányában – 2016. november 1. napjától helyettesítéssel oldja meg, egyben felkéri a 
polgármestert, hogy a 3. számú fogorvosi körzetet 2016. november 1. napjától 
helyettesítő egészségügyi szolgáltatóval megkötendő szerződést a Közgyűlés 2016. 
június 16-i ülésére terjessze elő. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

a jogi és szervezési igazgató 
Határidő:   2016. június 16. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy – megfelelő, a körzetet 

betölteni kívánó jelentkező hiányában – Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármestere a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztályától a 3. számú fogorvosi körzet helyettesítéssel történő 
ellátására működési engedélyt kér, majd a jogerős működési engedély birtokában 
finanszírozási szerződést köt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-
dunántúli Területi Hivatalával. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

    a jogi és szervezési igazgató 
Határidő:   A helyettesítésre vonatkozó szerződés megkötését követően 

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

amennyiben a 3. pontban megjelölt pályázat eredménytelenül záródik és a 
helyettesítés sem megoldott, terjesszen be javaslatot a körzet lakosainak ellátására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

    a jogi és szervezési igazgató 
Határidő:   2016. szeptember 22. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó 
Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
315/2016. (V.19.) határozata  

a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye 
átszervezésének véleményezéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye átszervezésére vonatkozó javaslatot 
megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése tudomásul veszi a következőket: 

 
a.) A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézmény 

telephelye: Dunaújváros, Fáy András utca 14. megszűnt. Új feladatellátási hely: 
Dunaújváros, Vasmű út 41. 

 
b.) A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézményben az 

ügyviteli telephely címe: Dunaújváros, Vasmű út 41., a tagintézmény telephelye: 
Dunaújváros, Lilla köz 1.  

c.) A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézményben az új 
telephelyen több iroda áll rendelkezésre, ezért szükséges a szakszolgálati 
feladatok átcsoportosítása. A Dunaújváros, Vasmű út 41. szám alatti 
feladatellátási helyre kerül a szakértői bizottsági tevékenység, az 
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás és a kiemelten tehetséges 
gyermekek, tanulók gondozása. A Dunaújváros, Lilla köz 1. telephelyen a fenti 
feladatok helyett a logopédiai ellátást látják el. 

 
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: 2016. május 23. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette szavazott 
10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), ellene szavazott 
1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
316/2016. (V.19.) határozata 

Móder Rezső 2015. évi Közművelődési pályázaton kapott 1.000 E Ft-os 
támogatásával kapcsolatos döntésekről 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 466/2015. (VI.30.) közgyűlési 
határozat alapján Móder Rezsőnek ítélt, de fel nem használt 1.000.000 Ft 
támogatást -  azzal, hogy azt a Modern Művészetért Közalapítvány visszautalta az 
önkormányzat számlájára  - elszámoltnak tekinti. 

 
Felelős:  -   a határozat közléséért:  
                   a polgármester       
               -   a határozat közlésében való közreműködésért: 

                    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:    2016. május 31. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban említett összeggel a 

2016. évi költségvetése 5. c. mellékletének „Kulturális és egyéb civil szervezetek 
pályázható kerete” előirányzatát megemeli. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az e pontban elhatározottakat a 2016. évi 
költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe.  

 
 Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
            a jegyző 
          - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
            a  költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  

Határidő: a 2016. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

317/2016. (V.19.) határozata 
 Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 157/2016. (III.10.) PM határozattal kiírt 

2016. évi „Közművelődési pályázat”-ra benyújtott alapítványi kérelmek közül 
támogatja az alábbiakat: 

 
PÁLYÁZÓ NEVE PÁLYÁZAT TÉMÁJA JAVASOLT 

ÖSSZEG 
E FT 

Dunaújvárosi Szonáta 
Zeneművészeti 

Alapítvány 

Sándor Frigyes AMI névadó 
ünneplése: növendékkoncertek, 

térzene, vetélkedők stb. 

400 

Dunaújvárosi Vasas 
Táncegyüttes 

Alapítvány 

„Dunaújváros szeretlek” Felnőtt 
néptánc találkozó 

513,55 

Jószolgálati Otthon 
Közalapítvány 

„Ragyogj kékben!” minifesztivál az 
autizmus jegyében 

 

400 

Modern Művészetért 
Közalapítvány 

Birkás István retrospektív kiállítás és 
katalógus 

 

500 

Rudas Alapítvány Hol élünk? Fesztivál avagy 
Dunaújváros tizenéves szemmel 

(ismeretterjesztő előadások, 
vetélkedő, fesztivál) 

130 

Modern Művészetért 
Közalapítvány 

„A mi vizuális kultúránk” -
múzeumpedagógiai foglalkozások és 

programsorozat gyerekeknek és 
fiataloknak 

450 

 
A pályázati támogatásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetése 5.c. melléklete „Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható kerete” 
előirányzat terhére kell biztosítani. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem nyújt támogatást az alábbi 

pályázatokra: 
 

PÁLYÁZÓ NEVE PÁLYÁZAT TÉMÁJA 
Dunaújvárosi Gárdonyis 
Tanulókért Alapítvány 

Tánc és életmód tábor,  
kreatív tábor 

ökotábor 
 HILD Alapítvány Hátrányos helyzetű tanulók színházlátogatásokkal 

 
Göllner Mária Waldorf 
Pedagógiai Alapítvány 

Előadások, kismesterségek bemutatása – ingyenes 
programsorozat évszakváltásokhoz és hagyományos 

ünnepekhez kapcsolódva 
Modern Művészetért 

Közalapítvány 
KAPUFA – Futball a kortárs művészetben kiállítás és 

programsorozat 
Dunaferr Art 

Dunaújváros Alapítvány 
2017. évi (kisplasztikákat készítő) művésztelep 

előkészületi munkái, honlap készítése 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 1. és 

2. pontban meghatározott döntésről értesítse a pályázókat, kösse meg a nyertes 
pályázókkal a 37/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. mellékleteként elfogadott 
minta alapján készített támogatási szerződéseket, és gondoskodjon a 
kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

          a polgármester       
       -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   a határozat közlésére: 2016. május 31. 

             a határozat végrehajtására: a szerződéskötéshez szükséges 
                       dokumentumok benyújtását követő 8 munkanapon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

318/2016. (V.19.) határozata 
a Dunaújváros Magyar út Alsó-foki patak rézsű (SEAT parkoló melletti szakasz) 

helyreállítási munkái kivitelezésére és a műszaki ellenőr kiválasztására. 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Dunaújváros 

Magyar út Alsó-foki patak rézsű (SEAT parkoló melletti szakasz) helyreállítási 
munkái  kivitelezésére bruttó 3.961.740,- Ft többletforrást biztosít Dunaújváros 
Megyei Jogú  Város  Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban:  rendelet) 5. mellékletében szereplő „általános tartalék” 
átcsoportosításra kerülő előirányzat terhére. 

 
2. Dunaújváros Megyei Város Közgyűlése elhatározza, hogy a Dunaújváros Magyar út 

Alsó-foki patak rézsű (SEAT parkoló melletti szakasz) helyreállítási munkái 
kivitelezésére  Vállalkozási  szerződést kíván kötni a DVG Zrt.-vel, és a kivitelezés 
műszaki ellenőri feladataival a Benibor 2007. Kft.- t bízza meg. 

 
3.   A DVG Zrt.- t a kivitelezési feladatok elvégzéséért összesen bruttó 21.915.095.- Ft 

Vállalkozási díj illeti meg, a Benibor 2007.- Kft. a műszaki ellenőri feladatok 
ellátásáért 177.800-Ft. megbízási díjra jogosult. 

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

határozat 3. pontjaiban rögzített feladat vonatkozásában a határozat 1. számú  
mellékletét képező Vállalkozási szerződést a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-
vel, míg a határozat 2. számú mellékletét képező Megbízási szerződést a Benibor 
2007. Kft.-vel írja alá.  

     
      Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:    2016. június 03. 
 

 5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
szereplő kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés soron következő 
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módosításának előkészítése során vegye figyelembe és gondoskodjon a 
kötelezettségvállalás  nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendők ellátásáról. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

   a jegyző 
                    - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:  
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 

   a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
    Határidő: - a költségvetés módásítására: a 2016. évi költségvetés soron 
                      következő módosításának időpontja                          
           - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2016. június 10. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

319/2016. (V.19.) határozata 
Dunaújváros területén buszöböl megerősítési, járda akadálymentesítési és 

útburkolat vízelvezetési munkálatairól 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 

területén buszöböl megerősítési, járda akadálymentesítési és útburkolat 
vízelvezetési munkálatait (Babits M. u. 16. akadálymentesítés, Osztrava tér 1. előtti 
vízelvezetés megoldása, Jászai M. tér szeméttároló előtt vízelvezetés megoldása, 
Erdei tornapálya részleges csapadékvíz elvezetés, Fedett buszváró pavilonok 
kihelyezése, Dunaújvárosi buszöblök burkolatának megerősítése előre gyártott 
vasbeton útalapokkal) bruttó 39.217.793,-Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

M. u. 16. akadálymentesítés fedezetét egyrészt Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.a. 
mellékletében a „Városfejlesztés és -rendezés” alcím alatt szereplő 18. „Babits M. u. 
16. akadálymentesítés” sorában megjelölt 1.000.000,-Ft előirányzat, másrészt a 
rendelet 7.a. mellékletében a „Városfejlesztés és -rendezés” alcím alatt szereplő 19. 
„Jászai M. tér szeméttároló előtt vízelvezetés megoldása” sorából átcsoportosításra 
kerülő 91.315,-Ft biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 

Osztrava tér 1. előtti vízelvezetés megoldása fedezetét a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 
7.a. mellékletében a „Városüzemeltetés” alcím alatt szereplő 18. „Osztrava tér 1. 
előtti vízelvezetés megoldása” sorában jóváhagyott előirányzat során biztosít. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott Jászai 

M. tér szeméttároló előtt vízelvezetés megoldása fedezetét a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 
7.a. mellékletében a „Városüzemeltetés” alcím alatt szereplő 19. „Jászai M. tér 
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szeméttároló előtt vízelvezetés megoldása” sorában jóváhagyott előirányzat során 
biztosít. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott Erdei 

tornapálya részleges csapadékvíz elvezetés fedezetét egyrészt Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 
7.a. mellékletében a „Városüzemeltetés” alcím alatt szereplő 20. „Erdei tornapálya 
részleges csapadékvíz elvezetés” sorában megjelölt 5.000.000,-Ft előirányzat, 
másrészt a rendelet 7.b. mellékletében a „Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt 
szereplő 17. „Liget köz 1-4. beton burkolatú út térkövezése” sorából 
átcsoportosításra kerülő 225.412,- Ft biztosítja. 

 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott Fedett 

buszváró pavilonok kihelyezése fedezetét a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.a. 
mellékletében a „Városfejlesztés és -rendezés” alcím alatt szereplő 9. „Fedett 
buszváró pavilonok kihelyezése” sorában jóváhagyott előirányzat során biztosít. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 

Dunaújvárosi buszöblök burkolatának megerősítése előre gyártott vasbeton 
útalapokkal fedezetét egyrészt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a 
„Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő 7. „Dunaújvárosi buszöblök 
burkolatának megerősítése előre gyártott vasbeton útalapokkal” sorában megjelölt 
25.000.000,-Ft előirányzat, másrészt a rendelet 7.b. mellékletében a 
„Városfejlesztés és -rendezés” alcím alatt szereplő 10. „Margaréta Óvodánál (Lilla 
köz) 2 lépcső felújítása” sorából átcsoportosításra kerülő 1.448.333,-Ft biztosítja. 

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

az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
                          a polgármester 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
       Határidő:   2016. május 31. 
 
9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

szereplő kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés soron következő 
módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

    a jegyző 
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                    - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                      közreműködésért: 
                      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
          - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
   a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
      Határidő: - a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
             - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2016. június 06. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Cserni Béla, 
Gombos István), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
(A szavazás után Cserni Béla jelezte, hogy a szavazás eredményéhez még plusz egy 
igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 12 igen szavazat, nem 
szavazott 1 fő, távol lévő 1 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
320/2016. (V.19.) határozata 

az Arany János u. 58.  és 60. számú önkormányzati ingatlanok balesetveszélyes 
állapotának megszüntetésére  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az Arany János u. 58. 

és az Arany János u. 60. szám alatti önkormányzati ingatlan balesetveszélyes 
állapotának megszüntetésére  vállalkozási keretszerződést kíván kötni a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. -vel, (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) nettó 
3.502.890 -Ft. + ÁFA (bruttó: 4.448.670.- Ft) keretösszegben. 

   
2. Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalások fedezetét Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 
5. mellékletében szereplő „Általános tartalék” sorából átcsoportosított összeg 
biztosítja.    

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

határozat 1. pontjaiban rögzített 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 beruházási osztály vezetője   

Határidő:  2016. június 6. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
szereplő kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés soron következő 
módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás  nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a jegyző 
                     - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
     közreműködésért: 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                    - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 

    a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: - a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának  
               időpontja 

    - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2016. június 15. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Cserni Béla, 
Gombos István), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

321/2016. (V.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata számlavezető pénzintézetének 

kiválasztására irányuló  döntés előkészítése tárgyban meghozott döntésről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata számlavezető pénzintézetét 2017. január 1. és 
2019. december 31. közötti időszakra (3 év) választja meg.  

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata számlavezető pénzintézetének 
kiválasztására irányuló döntés előkészítéséhez indikatív ajánlattételi felhívást küldje 
meg a CIB Bank Zrt., az Erste Bank Zrt., a K&H Bank Zrt., valamint OTP Bank Nyrt.  
részére. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                      a polgármester 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a pénzügyi és költségvetési osztály vezetője 

Határidő: 2016. május 20. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 2016. 

június 16-ai ülésen tájékoztassa a közgyűlés tagjait a pénzintézetek által tett 
indikatív ajánlatok eredményéről. 

 
      Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                      a polgármester 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a pénzügyi és költségvetési osztály vezetője 

Határidő: 2016. június 16. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
322/2016. (V.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata szabad pénzeszközeiből         
mindösszesen 3 Mrd Ft értékben Kamatozó Kincstárjegy jegyzéséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen 
döntés alapján egyszeri alkalommal 2.500.000.000 Ft és 500.000.000 Ft összegben  
Féléves Kincstárjegyet jegyezzen, valamint az erre vonatkozó értékpapírszámla 
szerződést aláírja. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a pénzügyi és költségvetési osztály vezetője 
Határidő: 2016. május 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
323/2016. (V.19.) határozata 

a 2016. október 01-től szükséges, új önkormányzati vagyon- és 
felelősségbiztosítási szerződés megkötésére, az Euro-Sales Kft., mint biztosítási 

alkusz bevonására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Aegon Magyarország Zrt.-nél a 

67351 és Union Vienna Insurance Group Zrt 85785686 kötvényszámú biztosítási 
szerződéseit fel kívánja mondani 2016. szeptember 30-ra az egy éves biztosítási 
időszak lejártának határidejére, egyben a harmincnapos felmondási idővel utasítja a 
polgármester a határozat és a felmondás közlésére.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. szeptember 30-án lejáró és 

2016. október 01-től szükséges új, az önkormányzati vagyon biztosítás, valamint 
munkáltatói és tevékenységi felelősségbiztosítás felkutatására felkéri az Euro-Sales 
Kft.-t, azzal, hogy az egy éves biztosítási időszakra a biztosítási díj nem haladhatja 
meg a nettó 7.999 E Ft/év díjat, valamint, hogy az ajánlatok bekérésekor az egyes 
káreseményekhez kapcsolódó önrész mértékét az alábbiakra különös figyelemmel 
határozza meg:  
A megkért önrészek a tűzkár, vezetékesvíz-kár, viharkár, betöréses lopás esetében 
az önrész összege 50.000 Ft, az üvegkár esetében 0 %, az általános felelősség és 
egyéb felelősségi károk tekintetében 10 %, de minimum 10.000 Ft kivéve személyi 
sérüléses károknál ott a biztosító nem alkalmaz önrészesedést, kátyúkár, közterületi 
elemek (játszótér elemek), rongálás és vandalizmus károk tekintetében 10 %, de 
minimum 10.000 Ft. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Euro-Sales Kft.-t, hogy a 

határozat 1. számú mellékleteként csatolt nyilvántartások alapján kérjen be biztosító 
társaságoktól ajánlatot és azt mutassa be Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére összehasonlító tábla formájában, szöveges elemzéssel 
alátámasztva. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város fenntartja a jogot, hogy érvényes ajánlat 

beérkezése esetén sem hirdet eredményt.  
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                       a polgármester 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       az Euro-Sales Kft. ügyvezetője 
                     - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
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                       a vagyonkezelési osztály vezetője       
Határidő: - a határozat közlésére a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak 
                    való megküldését követő nyolc napon belül 

              - az ajánlatok közgyűlés elé terjesztésére: 2016. szeptember 30. 
                        - a felmondás biztosító részére történő megküldéséhez: 
                          2016. augusztus 26. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
324/2016. (V.19.) határozata  

a Innopark Nonprofit Kft. 2015. évi éves beszámolójának és 2016. évi 
eredménytervének elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Innopark Nonprofit Kft. 2015. évi 

beszámolóját 229.513 e Ft mérleg főösszeggel és -4.525 e Ft (veszteség) mérleg 
szerinti eredménnyel a határozat 1. 2. 3. számú mellékletei szerint, valamint a 
gazdasági társaság 2016. évi eredménytervét a határozat 4. melléklete szerint 
elfogadja, egyben utasítja a határozat közlésére. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Innopark Nonprofit Kft. 

javadalmazási szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott beszámolóval lezárt 
üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2016. 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, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
325/2016. (V.19.) határozata  

a DVG Zrt. 2015. évi beszámolójának és 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Zrt. 2015. évi beszámolóját, annak 
kiegészítő mellékletét 2.234.513 eFt mérleg főösszeggel, 3.144 eFt mérleg szerinti 
eredménnyel a határozat 1., 2., 3. 4. számú mellékletei szerint elfogadja, azzal, hogy az 
eredményt eredménytartalékba kell helyezni, valamint a 2016. 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 a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
326/2016. (V.19.) határozata  

a Dunanett Nonprofit Kft. 2015. évi éves beszámolójának és 2016. évi üzleti 
tervének elfogadásáról 

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

beszámolóját 943.384 e Ft mérleg főösszeggel és -68.968 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. 2016. évi 

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

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban elfogadott beszámolóval 

lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2016. 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 Nkft. 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 a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
327/2016. (V.19.) határozata  

a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolója 
megismeréséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2015. évi 
egyszerűsített beszámolóját megismerte a határozat melléklete szerint, egyben utasítja 
a polgármestert a határozat közlésére. 

 
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 



55 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
328/2016. (V.19.) határozata  

a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának és 
2016. munkatervének elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai 

Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 10.245 eFt mérleg 
főösszeggel, -9.399 eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteség) eredménnyel a 
határozat 1., 2., és 3. számú mellékletei szerint, valamint a 2016. 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 2016. 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 a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
329/2016. (V.19.) határozata 

a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai  Nkft. törzstőkéje pótlásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 100%-os tulajdonában álló Dunaújvárosi 
Kistérségi Turisztikai Nkft.-ben tőkepótlást kíván végrehajtani úgy, hogy 6.042 e Ft-ot 
biztosít a 2016. évi költségvetés általános tartalék előirányzat terhére, egyúttal utasítja a 
jegyzőt, hogy jelen kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés következő 
módosításakor vegye figyelembe, egyben utasítja a polgármestert, hogy az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően az Alapító Okiratot és 
módosítását írja alá. 
 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
               a polgármester 

        - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
          a vagyonkezelési osztály vezetője 

             - a költségvetés módosításáért: 
         a jegyző 
       - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
      a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
             - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője      
Határidő: a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
330/2016. (V.19.) határozata  

közfeladat ellátási szerződés megkötésére a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai 
Nonprofit Kft.-vel  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és támogatja jelen 

határozat mellékletét képező, közfeladat ellátási szerződés megkötését a 
Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel, tekintettel arra, hogy a társaság 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 7.,13.,15. pontjai szerinti közfeladatot lát el. A szerződés 5 évre szól, 
2016. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése 5.c. melléklete 8.3.2. Városi 
rendezvény kiadásai ( az Ezer Lámpás éjszakája kivételével) és az 5.c. melléklet 
12.5.1. sportfeladatokra felosztható keret alatt (Bringatúra) szereplő források 5.c. 
melléklet 8.3.1. Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. működtetése sorra 
történő átcsoportosításához, valamint a 8.3.1. soron a feladatellátáshoz 
szükséges 6.763.433,-Ft többlet forrás biztosításához az általános tartalék soráról 
történő átcsoportosítás útján. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetési rendelet 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről 
és a pénzügyi teljesítésről, valamint jelen határozat mellékletét képező közfeladat 
ellátási szerződés aláírására, egyúttal felkéri a polgármestert jelen határozat 
közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való  
                   megküldést követő 8 napon belül 
                 - a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 
                   30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
331/2016. (V.19.) határozata 

dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett épület, udvar 
megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 

hasznosításáról (Kovács Norbert kérelme) 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata dunaújvárosi 2976/18 hrsz.-ú, osztatlan közös 
tulajdonban lévő ingatlanon fennálló 70/100-ad tulajdonrészéből 2064 m2 nagyságú 
földterületet, azaz a 2976/18 hrsz.-ú földterület 37/100-ad részét 4.000 Ft/m2, 
valamint az ezen a földterületen elhelyezkedő 314 m2 nagyságú felépítményrészt, 
azaz a teljes felépítmény 36/100-ad részét 20.000 Ft/m2 kikiáltási áron, azaz 
mindösszesen 14.536.000,- Ft kikiáltási áron, nyilvános pályázati úton kívánja, 
együttesen értékesíteni azzal, hogy a pályázati felhívásban szerepelnie kell annak a 
kitételnek, miszerint a tulajdonostársakat az ingatlanra elővásárlási jog illeti meg, így 
a nyertes ajánlattevővel megkötött adásvételi szerződés azt követő napon lép 
hatályba, hogy az ingatlanra elővásárlásra jogosultak lemondanak elővásárlási 
jogukról, vagy a nyilatkozattételi határidő lejár. 

 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján az 
értékesíteni kívánt ingatlanra a Magyar Államot is elővásárlási jog illeti meg. 
 
A vételáron felül a nyertes pályázót terhelik a használati megosztás és a forgalmi 
értékbecslés költségei.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja jelen határozat mellékletét 

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

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a közös 

tulajdonon fennálló tulajdoni hányadok módosításáról szóló szerződést,- mely 
tartalmazza a nyertes pályázó részére az 1. pontban foglaltak szerinti tulajdoni 
hányad értékesítését, és a többi tulajdonostársnak az elővásárlási jogról való 
lemondó nyilatkozatát is,- a polgármester megkösse az ügyrendi igazgatási és jogi 
bizottság állásfoglalása kikérését követően. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                     a vagyonkezelési osztály vezetője 
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Határidő: - a pályázati kiírás megjelentetésére: 2016. május 27. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
332/2016. (V.19.) határozata 

a dunaújvárosi 2976/45 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 

hasznosítására (Allinferr Kft. kérelme) 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy pályázati úton 

értékesíteni kívánja a dunaújvárosi 2976/45 hrsz. alatt nyilvántartott, 1.642 m2 
nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlant. Az ingatlan kikiáltási 
ára bruttó 8.341.360,- Ft. 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján az 
értékesíteni kívánt ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. 
 
A vételáron felül a nyertes pályázót terhelik az értékbecslés, illetve az értékesítésre 
vonatkozó pályázat megjelentetésének költségei.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a jelen határozat mellékletét 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a pályázati kiírás megjelentetésére: 2016. június 01. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla, Gombos István, Iván László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Hingyi 
László, Izsák Máté), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

333/2016. (V.19.) határozata  
Miczi Ildikó és Mikler Roland ingatlancserére vonatkozó kérelmük elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Miczi Ildikó (2400 Dunaújváros, Akácfa 

u. 2. fsz. 2.) és Mikler Roland (2400 Dunaújváros, Akácfa u. 2. fsz. 2.) közös kérelme 
alapján DMJV Közgyűlése úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, 
10/2/A/7 hrsz.-ú, Dunaújváros, Rákóczi tér 3. II/1.szám alatti lakást, valamint Miczi 
Ildikó és Mikler Roland osztatlan közös tulajdonát képező, 519/2/A/2 hrsz.-ú, 
Dunaújváros, Akácfa u. 2. fsz. 2. szám alatti lakást egymás között elcserélik azzal, 
hogy a csere tárgyát képező két ingatlan forgalmi értéke közötti 200.000,-Ft 
értékkülönbözetet a tulajdonostársak megfizetik jelen határozat mellékletét képező 
csereszerződésben foglaltak szerint. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy az Akácfa u. 

2. fsz. 2. szám alatti ingatlan 3 millió forint kölcsöntőke és járulékai erejéig 
jelzálogjoggal terhelt. A csereszerződés hatálybalépésének feltétele a jelzálogjog 
törlése. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt a lakások és 

helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 32/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 
módosítására aszerint, hogy a bérlakások címlistájába kerüljön felvételre az Akácfa u. 
2. fsz. 2. szám alatti lakás, egyúttal a Rákóczi tér 3. II/1. szám alatti lakás kerüljön 
törlésre. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a jegyző 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a közigazgatási osztály vezetője 

Határidő: - a rendelet módosítására: a határozat közlését követő 30 napon belül 
      
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére és felhatalmazza az 1. pontban meghatározott csereszerződés aláírására. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester  
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                  8 napon belül 
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          - csereszerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 
                      30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot Hingyi László képviselő 
módosító indítványa alapján – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Hingyi László, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
334/2016. (V.19.) határozata  

Miczi Ildikó és Mikler Roland ingatlancserére vonatkozó kérelmük elbírálásáról 
(a 333/2016. (V.19.) határozat módosítása  

Hingyi László képviselő módosító indítványa alapján) 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Miczi Ildikó (2400 Dunaújváros, Akácfa 
u. 2. fsz. 2.) és Mikler Roland (2400 Dunaújváros, Akácfa u. 2. fsz. 2.) közös kérelme 
alapján DMJV Közgyűlése úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, 
10/2/A/7 hrsz.-ú, Dunaújváros, Rákóczi tér 3. II/1.szám alatti lakást, valamint Miczi 
Ildikó és Mikler Roland osztatlan közös tulajdonát képező, 519/2/A/2 hrsz.-ú, 
Dunaújváros, Akácfa u. 2. fsz. 2. szám alatti lakást egymás között elcserélik a jelen 
határozat mellékletét képező csereszerződésben foglaltak szerint. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy az Akácfa u. 

2. fsz. 2. szám alatti ingatlan 3 millió forint kölcsöntőke és járulékai erejéig 
jelzálogjoggal terhelt. A csereszerződés hatálybalépésének feltétele a jelzálogjog 
törlése. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt a lakások és 

helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 32/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 
módosítására aszerint, hogy a bérlakások címlistájába kerüljön felvételre az Akácfa u. 
2. fsz. 2. szám alatti lakás, egyúttal a Rákóczi tér 3. II/1. szám alatti lakás kerüljön 
törlésre. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a jegyző 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a közigazgatási osztály vezetője 

Határidő: - a rendelet módosítására: a határozat közlését követő 30 napon belül 
      
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére és felhatalmazza az 1. pontban meghatározott csereszerződés aláírására. 
 

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 
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                  8 napon belül 
          - csereszerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 
                      30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
335/2016. (V.19.) határozata 

 a 2016. évi riói Olimpiára kvalifikációt szerzett Kovács Zsófia támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 26/2015. (XI.20.) önkormányzati 
rendelete az olimpiai részvételi jogot szerzett dunaújvárosi sportolók támogatásáról 
értelmében 2016. április 01.-2016. szeptember 30. között 250.000,- Ft + járulékai/hó 
támogatásban részesíti Kovács Zsófia sportolót, aki egyéni sportágban kvalifikációt 
szerzett a 2016. évi riói Olimpián való részvételre. 

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

kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetése 5. mellékletének 13. sport célok és feladatok „személyi juttatások és 
járulékok” elnevezésű soron lévő előirányzat terhére biztosítja. 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2016. évi 
költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

           a jegyző 
        - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

1. pontban meghatározott döntés alapján a kvalifikáció bemutatása után kösse meg a 
támogatási szerződést, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását 
követően. 

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért:  

           a polgármester       
        -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a határozat közlésére: a kvalifikáció bemutatását követő 8 napon belül 

            a határozat végrehajtására: 2016. június 03. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
336/2016. (V.19.) határozata  

a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Titán Sportegyesület pályázati 
úton történő támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 

rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2016. június 01. és 2016. december 
31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának támogatására 
vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem adható ki támogatói okirat 
és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem 
részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel meg az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet 
neve 

Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

Titán 
Sportegyesület 

2016.06.01.-2016.12.31. 2.206.875,- Ft 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás nem 
minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a csekély 
összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi 
rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. A polgármester 
felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek a Miniszter módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                      a polgármester  
                    - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a vagyonkezelési osztályvezető 
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Határidő: - a határozat közlésére: 2016. május 31. 
                      - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                        Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                        nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a 

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

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                       a jegyző 
                     - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a vagyonkezelési osztályvezető 

Határidő: - a határozat közlésére: 2016. május 31. 
                      - a határozat végrehajtására: 2016. június 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
337/2016. (V.19.) határozata  

a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújváros Pálhalma 
Agrospeciál Sportegyesület pályázati úton történő támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 

rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2016. június 01. és 2016. december 
31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának támogatására 
vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem adható ki támogatói okirat 
és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem 
részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel meg az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 
Dunaújváros Pálhalma 
Agrospeciál 
Sportegyesület 

2016.06.01.-2016.12.31. 25.596.525,- Ft 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás nem 
minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a csekély 
összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi 
rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. A polgármester 
felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek a Miniszter módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                      a polgármester  
                    - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a vagyonkezelési osztályvezető 
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Határidő: - a határozat közlésére: 2016. május 31. 
                      - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                        Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                        nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a 

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

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                    a jegyző 
                  - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a vagyonkezelési osztályvezető 

Határidő: - a határozat közlésére: 2016. május 31. 
                    - a határozat végrehajtására: 2016. június 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
338/2016. (V.19.) határozata  

a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújvárosi Amerikai Futball 
Sportegyesület pályázati úton történő támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 

rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2016. június 01. és 2016. december 
31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának támogatására 
vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem adható ki támogatói okirat 
és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem 
részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel meg az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet 
neve 

Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

Dunaújvárosi 
Amerikai Futball 
Sportegyesület 

2016.06.01.-2016.12.31. 3.500.000,- Ft 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás nem 
minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a csekély 
összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi 
rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. A polgármester 
felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek a Miniszter módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                       a polgármester  
                     - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
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                       a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2016. május 31. 

                       - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                         Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                         nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a 

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

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                     a jegyző 
                   - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a vagyonkezelési osztályvezető 

Határidő:  - a határozat közlésére: 2016. május 31. 
                     - a határozat végrehajtására: 2016. június 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
339/2016. (V.19.) határozata  

a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújvárosi Sárkányok 
Kosárlabda Sportegyesület pályázati úton történő támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 

rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2016. június 01. és 2016. december 
31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának támogatására 
vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem adható ki támogatói okirat és 
nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem részesíthető 
költségvetési támogatásban, nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 
Dunaújvárosi 
Sárkányok  Kosárlabda 
Sportegyesület 

2016.06.01.-2016.12.31. 4.000.000,- Ft 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás nem 
minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a csekély 
összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi 
rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. A polgármester 
felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek a Miniszter módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                     a polgármester  
                   - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a vagyonkezelési osztályvezető 
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Határidő: - a határozat közlésére: 2016. május 31. 
    - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló 
      Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 
      30 napon belül 

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

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

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                     a jegyző 
                   - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a vagyonkezelési osztályvezető 

Határidő: - a határozat közlésére: 2016. május 31. 
                    - a határozat végrehajtására: 2016. június 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a V. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
340/2016. (V.19.) határozata 

a sportszervezetek létesítmény használatának bérleti díja költségvetési 
fedezetének biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával 4.778.400,- Ft 

többletforrást irányoz elő az önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére. 
 
2.  Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2016. évi költségvetése 5. mellékletének 13. sport célok és 
feladatok „dologi kiadások” elnevezésű előirányzat során 4.778.400,- Ft többlet 
fedezetet biztosít az 5.b. mellékletének „általános tartaléka” soráról történő 
átcsoportosítás útján. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2016. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

              a jegyző 
           - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
             a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 
1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
341/2016. (V.19.) határozata 

a 91/2016. (II.18.) határozat hatályon kívül helyezésére, vagy a határozat 
megerősítésére - DPASE kérelmére TAO vissza nem térítendő pályázati önrész 

biztosítása  
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DPASE részére Tao önrészt biztosítani 
kívánja és a 91/2016. (II.18.) határozatát megerősíti, továbbá határozat 1. pontjában 
szereplő „műfüves” kifejezést „élőfüves”-re helyesbíti az alábbiak szerint, egyben 
utasítja a polgármestert a határozat közlésére: 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a DPASE a társasági 
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 
22/C. § szerinti látvány-csapatsport támogatás igénybevételhez sportfejlesztési 
programjuk keretében dunaújvárosi 365/9 hrsz.-ú, radari sporttelepen 1 db élőfüves 
nagypályát világítással, és 1 db öltöző épületet építsen, melyet a Magyar Labdarúgó 
Szövetség (ügyiratszám: be/SFP-2135/2013) határozatával támogatott. 
 
Megnevezés Jóváhagyott támogatási összeg (70 %) 

(Ft) 
Élőfüves nagypálya létesítése 44.726.353,- Ft 
Meglévő élőfüves nagypálya világítás 8.002.362,- Ft 
Öltöző építés 93.667.007,- Ft 
Összesen       146.395.722,- Ft 
 
Jelen pontban meghatározott beruházásokhoz az Önkormányzat által nyújtandó Tao 
önrész összege mindösszesen: bruttó 62.741.023,- Ft (a beruházási összérték 30 %-a), 
melyet Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával támogat a 
2016. évi költségvetés terhére.” 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 

határozat mellékleteként csatolt szerződést írja alá.  
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester   
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
                a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül 
                - az együttműködési megállapodás aláírására: 2016. június 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
342/2016. (V.19.) határozata 

 a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány támogatási kérelmének 
elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért 

Alapítvány (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.) részére 3.000.000,- Ft, azaz 
Hárommillió forint támogatást nyújt a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendeletének 5.c. melléklet 12. 
„sport célok és feladatok” „Sportfeladatokra felosztható keret” sora terhére, az 
alábbiak szerint: 

 
Kajak-kenu szakosztály            1.000.000,- Ft 
Röplabda szakosztály               1.000.000,- Ft 
Úszó szakosztály                      1.000.000,- Ft 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott 
döntés alapján a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvánnyal a céltámogatási 
szerződést kösse meg azt követően, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben 
vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 
szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján az európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás nem minősül állami 
támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű 
támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek 
hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. A polgármester felhatalmazása 
kiterjed a szerződéstervezetnek az európai uniós források felhasználásáért felelős 
miniszter módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés 
aláírására. 

 
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 céltámogatási szerződés aláírására: az európai uniós források      
                      felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata eredményeként  
                      kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a 
költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma közzétételéről a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott 
helyeken, valamint az önkormányzat internetes honlapján. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                    a jegyző 
                  - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a gazdasági igazgatóság  

Határidő: - a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától számított 
                  30 nap 

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

foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati 
rendeletének 5.c. melléklet 12. „sport célok és feladatok” „Sportfeladatokra 
felosztható keret” sora terhére vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                    a polgármester  
                 -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                    a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                 -  a költségvetés módosításáért:  
                    a jegyző  
                 -  a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    a pénzügyi bizottság elnöke  
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
                 -  a költségvetési, pénzügyi osztály vezetője  
                    a vagyonkezelési osztály vezetője  

Határidő: a 2016. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
                            Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
                                           343/2016. (V.19.) határozata 

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Nyilvános 
illemhely üzemeltetése” tárgyában közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „Nyilvános illemhely üzemeltetése” 
tárgyában uniós értékhatár alatti értékű hirdetmény és tárgyalás nélküli (Kbt. 115. §.) 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt közbeszerzési 

eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a DHHF Nonprofit Kft.-t, mint a 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja 
nyertesnek. A nyertes ajánlat összege 651.395,-Ft + Áfa/ hó. Az 1. pontban szereplő 
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről és a végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklete 2. alcím – Városüzemeltetés, dologi kiadások 
során fedezetet biztosít. 

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

2. pont figyelembevételével előkészített szerződést írja alá. 
 

Felelős: - határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármestert 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
           a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 

Határidő: 2016. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
344/2016. (V.19.) határozata  

„Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére a Dunaújvárosi Városi Televízió archívumának (1985-

2004) digitalizálásával kapcsolatos tevékenységek ellátása” tárgyában 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Vállalkozási szerződés keretében 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Dunaújvárosi Városi 
Televízió archívumának (1985-2004) digitalizálásával kapcsolatos tevékenységek 
ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. 
törvény 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján (kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak 
be) eredménytelennek nyilvánítja. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2016. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
345/2016. (V.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztatójáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város környezeti állapotáról szóló tájékoztatót, és utasítja a polgármestert, hogy 
kiadvány formájában tegye azt közzé és hozzáférhetővé a lakosság számára, többek 
között az önkormányzat hivatalos internetes honlapján is. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2016. november 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

346/2016. (V.19.) határozata 
Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról a 
Magyar út – Álmos utca – Ond utca – Szilárd Leó utca által határolt területen 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a Magyar út – 

Álmos utca – Ond utca – Szilárd Leó utca által határolt területen a helyi építési 
szabályzat és a rendezési tervek módosuljanak. 

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

gondoskodjon Dunaújváros helyi építési szabályzatának és a rendezési terveinek az 
1. pontban foglaltaknak megfelelő módosításának elkészíttetéséről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
          a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
          a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
          az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

                   - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: - a tervezés elindítására: 2016. július 31. 
    - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti egyeztetés 
      eljárást követő közgyűlés 

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

építési szabályzat és a rendezési terv 1. pont szerinti módosításának költségeinek 
fedezetére tervezési szerződést kössön - az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérését követően - a tervezővel. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                  - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: 2016. augusztus 1. 
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