
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. október 20-ai nyílt ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az előterjesztést a nyílt ülés 37. napirendjeként – 
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – felvette és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
606/2016. (X.20.) határozata 

„Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2016. április-

december hónap) 3. számú módosítására”  
című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. október 20-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2016. 
április-december hónap) 3. számú módosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt 
ülés 37. napirendjeként felvette. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az előterjesztést a nyílt ülés 38. napirendjeként – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 3 fő 
(Gombos István, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – felvette és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
607/2016. (X.20.) határozata 

„Javaslat a Dunai Ökölvívó Sportegyesület támogatására”  
című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. október 20-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunai Ökölvívó Sportegyesület támogatására” 
című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 38. napirendjeként felvette. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 30. és 32. napirendi 
pontját – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol 
lévő 3 fő (Gombos István, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – levette napirendjéről és a 
következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
608/2016. (X.20.) határozata 

a nyílt ülés 30. és 32. napirendi pontjainak levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. október 20-ai nyílt ülésének 
meghívó szerinti 30. napirendi pontját, mely „Javaslat Mészáros Lászlóné által 
önkormányzati tulajdonba adott lakás helyreállítási munkálatainak végrehajtására 
(Dunaújváros, Szórád M. út 2. IV. 1., 151/4/A/17 hrsz.)”, valamint 32. napirendi pontját, 
mely „Javaslat a dunaújvárosi 664 hrsz-on nyilvántartott, természetben a Baracsi út 47. 
szám alatt található kivett lakóház, udvar, gazdasági épület elnevezésű ingatlan 
megvásárlására” levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 3 fő (Gombos István, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni.) 
    

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
609/2016. (X.20.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjának 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 Önkormányzata Közgyűlésének 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal adóigazgatási feladatokat 
ellátó dolgozók anyagai érdekeltségi rendszeréről szóló önkormányzati rendeletének 
megalkotására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 37/2015. (XII.18.) 
önkormányzati rendelete módosítására 

 
5. Javaslat a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatának elbírálására és az 

önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
6. Javaslat a közvetlen uniós finanszírozás (ELENA) támogatási projekt 

megvalósítására kötendő konzorciumi megállapodásról 
 

7. Javaslat a TOP-6.8.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei 
jogú város területén és várostérségében” tárgyú projekt vonatkozásában felelős 
akkreditált közbeszerezési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó 
árajánlatok bekérésére 
 

8. Javaslat konzorciumi partner bevonására a TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése c. felhívásra benyújtott 
nyertes pályázatok megvalósításra érdekében 

 
9. Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütemének 

előkészítésére irányuló döntések meghozataláról 
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10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala adóhatósági 
elektronikus ügyintézés bevezetéséhez szükséges többletforrás biztosítására 

 
11. Javaslat a 2016. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának az 

önkormányzat költségvetésében történő rendezésére 
                 

12. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 
2017. évi béren kívüli juttatására 
 

13. Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal megkötött támogatási szerződés 
módosítására 

 
14. Javaslat a „Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő lakosainak 

háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet, valamint a településen a felnőtt és gyermek 
ambuláns, illetve lakóhelyen történő orvosi ügyelet „központi telephelyen” való teljes 
körű ellátása feladat-ellátási szolgáltatási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindítására vagy másik ajánlatkérővel való szerződéskötésre és az 
eljárások eredményes lefolytatásáig szükséges döntések meghozatalára 
 

15. Javaslat a 14. számú fogorvosi körzet ellátásra érdekében dr. Krizsán Gábor 
fogorvossal kötött feladatellátási szerződés módosítására 

 
16. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött fenntartói 

megállapodás módosítására 
 
17. Javaslat a Sándor Frigyes szobor felállításának utólagos engedélyezésére és 

támogatására 
 

18. Javaslat a „Dunaújváros Közéleti Hetilapja” c. folyóirat alapítói- és kiadói jogainak 
rendezésére 

 
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közterületén működtetett térfigyelő 

kamerarendszer 2016-2017. évi fejlesztésére 
 

20. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat telephelyén a házi melegvíz-előállító 
rendszer felújítására 

 
21. Javaslat a 2016. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a víz-csatorna 

közműrendszeren a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal 
összefüggő szerződések elfogadására 

 
22. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. 2016. évi felújítási 

javaslatának és az ezzel összefüggő teljes körű lebonyolítási szerződésnek az 
elfogadására 

 
23. Javaslat Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátására 
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24. Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére a Dunaújvárosi Városi Televízió archívumának (1985-2004) 
digitalizálásával kapcsolatos tevékenységek ellátása” tárgyában közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására 

 
25. Javaslat az önkormányzat hivatalos internetes honlapja (dunaujvaros.hu) 

üzemeltetésére kiírt hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás nyertes 
pályázatának megállapítására 
 

26. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 
ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításával kapcsolatosan 

 
27. Javaslat a Dunaújvárosi sportszervezetekkel kötött kölcsönszerződés módosítására 
 
28. Javaslat Kovács Zsófiával kötött támogatási szerződés módosítására 
 
29. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata részére helyiség 

biztosítására vonatkozó Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 455/2012. 
(XI.15.) határozatának módosítására 

30. Javaslat a volt II. számú orvosi rendelő (Dunaújváros, Szórád M. út 39. 36/4 hrsz.) 
megvásárlására vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötésére 

 
31. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010-2014. évekre vonatkozó 

gazdasági programjának elfogadására 
 

32. Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének egyes 
előirányzatainak átcsoportosítására polgármesteri hivatal épületében történt 
hálózatfejlesztés költségeinek rendezése érdekében 

 
33. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottsága új elnökének, az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság, 
illetve a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság új képviselő bizottsági tagjának, 
valamint új közbiztonsági tanácsnoknak megválasztására, továbbá az Oktatási, 
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságban történő személycserére 

 
34. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 

Sportbizottsága új nem képviselő bizottsági tagjának megválasztására 
 
35. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2016. április-
december hónap) 3. számú módosítására 

 
36. Javaslat a Dunai Ökölvívó Sportegyesület támogatására 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülésre meghívott személyek részére 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), távol lévő 3 fő 
(Gombos István, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – biztosított és a következő határozatot 
hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni.) 

                
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

610/2016. (X.20.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. október 20-ai nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette szavazott 
12 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Gombos István, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – 
megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
611/2016. (X.20.) határozata 

a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyvének 
vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés meghívója szerinti 2. napirendet zárt ülésen 
– mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Gombos István, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni.) 

    
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

612/2016. (X.20.) határozata 
„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata új számlavezető 

pénzintézetéről szóló döntés meghozatalára és megkötésre kerülő 
szerződéstervezet jóváhagyására”című napirend zárt ülésen történő 

tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. október 20-ai zárt ülésre vonatkozó 
meghívó szerinti 2. napirendje tárgyalására, mely „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata új számlavezető pénzintézetéről szóló döntés meghozatalára és 
megkötésre kerülő szerződéstervezet jóváhagyására” zárt ülés tartását rendelte el az 
Mötv. 46. § (1) bekezdése c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés meghívója szerinti 3. napirendet zárt ülésen 
– mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Gombos István, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni.) 

      
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

613/2016. (X.20.) határozata 
„Javaslat a DUNANETT Nkft. – folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása céljából 

– kezességvállalás megadására” című napirend zárt ülésen történő 
tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. október 20-ai zárt ülésre vonatkozó 
meghívó szerinti 3. napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a DUNANETT Nkft. – 
folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása céljából – kezességvállalás megadására” zárt 
ülés tartását rendelte el az Mötv. 46. § (1) bekezdése c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés meghívója szerinti 4. napirendet zárt ülésen 
– mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Gombos István, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
614/2016. (X.20.) határozata 

„Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 40 millió forintos tagi 
kölcsön visszafizetési határidejének módosítására” című napirend zárt ülésen 

történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. október 20-ai zárt ülésre vonatkozó 
meghívó szerinti 4. napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunaújvárosi Kohász 
Kézilabda Akadémia Nkft. 40 millió forintos tagi kölcsön visszafizetési határidejének 
módosítására” zárt ülés tartását rendelte el az Mötv. 46. § (1) bekezdése c) pontja 
alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés zárt ülés meghívója szerinti 5. napirendet zárt ülésen – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Iván László), távol lévő 3 fő 
(Gombos István, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – tárgyalja és a következő határozatot 
hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

615/2016. (X.20.) határozata 
„Javaslat tagi kölcsön biztosítására a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 

részére” című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. október 20-ai zárt ülésre vonatkozó 
meghívó szerinti 5. napirendje tárgyalására, mely „Javaslat tagi kölcsön biztosítására a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére” zárt ülés tartását rendelte el az Mötv. 46. 
§ (1) bekezdése c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés zárt ülés meghívója szerinti 6. napirendet zárt ülésen – 
mellette szavazott 11 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Gombos 
István, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
616/2016. (X.20.) határozata 

„Javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselői és fb. tagjai díjazására, új fb. tag 
megválasztására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő felvételéről 

és zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. október 20-ai zárt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselői és fb. tagjai 
díjazására, új fb. tag megválasztására” című előterjesztést a közgyűlés zárt ülés 6. 
napirendjeként felvette, és egyúttal zárt ülés tartását rendelte el az Mötv. 46. § (1) 
bekezdésének b) alapján. 

 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Gombos István, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
617/2016. (X.20.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. október 20-ai zárt ülés napirendi 
pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat „Szociális Munkáért - Dunaújváros” díj adományozására 

 
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata új számlavezető 

pénzintézetéről szóló döntés meghozatalára és megkötésre kerülő szerződéstervezet 
jóváhagyására 
 

3. Javaslat a DUNANETT Nkft. – folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása céljából – 
kezességvállalás megadására 

 
4. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 40 millió forintos tagi 

kölcsön visszafizetési határidejének módosítására 
 
5. Javaslat tagi kölcsön biztosítására a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére 
 
6. Javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselői és fb. tagjai díjazására, új fb. tag 

megválasztására 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülésre meghívott személyek részére 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), távol lévő 3 fő 
(Gombos István, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – biztosított és a következő határozatot 
hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
618/2016. (X.20.) határozata 

a közgyűlés zárt ülésén tanácskozási jog biztosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. október 20-ai zárt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette szavazott 
12 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Gombos István, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – 
megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
619/2016. (X.20.) határozata 

a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyvének 
vezetésével Forgó Krisztina 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 
(Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő 
(Barta Endre), tartózkodott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
620/2016. (X.20.) 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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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést – 
mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), nem 
szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
621/2016. (X.20.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendelettervezet „B” változatát – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 
1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és megalkotta a 25/2016. (X.21.) önkormányzati 
rendeletet.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 
fő (Barta Endre), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és megalkotta a 26/2016. (X.21.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

622/2016. (X.20.) határozata  
a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatának elbírálásáról és az önkormányzat 

gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

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

hogy az önkormányzat tulajdonában lévő dunaújvárosi 3664/1 hrsz.-ú, 3709 m² 
nagyságú kivett közterület megnevezésű ingatlan a kérelmező Hamburger 
Hungária Kft. részére értékesítésre kerüljön 4.500.- Ft/m² vételáron, azaz 
16.690.500.- Ft, azaz Tizenhatmillió-hatszázkilencvenezer-ötszáz forintért azzal, 
hogy szerződés aláírására kizárólag az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről 
szóló 15/2015. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításának hatálybalépését 
követően, azaz 2016. október 21. után kerülhet sor. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza határozat mellékletét képező adásvételi 
szerződés megkötésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                         a polgármester  
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
- az adásvételi szerződés megkötésére: a határozat közlésétől 

számított 60 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó 
Zsolt) – elfogadta és megalkotta a 27/2016. (X.21.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Cserni Béla jelezte, hogy a szavazás eredményéhez még plusz egy 
igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 14 igen szavazat, távol 
lévő 1 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
623/2016. (X.20.) határozata 

a közvetlen uniós finanszírozás (ELENA) támogatási projekt megvalósítására 
kötendő konzorciumi megállapodásról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közvetlen uniós finanszírozás (ELENA) 
pályázat benyújtásáról, valamint az erre vonatkozó konzorciumi együttműködési 
megállapodás jóváhagyásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő 
határozatot hozza: 
 
1. A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy pályázatot nyújt 

be az ELENA projektfejlesztési támogatás elnyerése érdekében. 
 

2. A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az ELENA projekt kapcsán 
kötendő, az előterjesztés mellékletét képező konzorciumi megállapodás-tervezetben 
megfogalmazott feltételt, nevesített jogokat és kötelezettségeket. A tervezett Tagok 
jóváhagyása esetén Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza 
Cserna Gábor polgármestert az ELENA projekt kapcsán kötendő konzorciumi 
megállapodás aláírására. A Közgyűlés az előterjesztés 1. sz. mellékletében található 
közbeszerzési szabályzat alkalmazását írja elő a projekt megvalósítása során. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az ELENA projekt előkészítési 
feladatokra 8.000.000 Ft-ot biztosít a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2016. évi költségvetése 5.b. melléklet „Pályázati önerő” sor 
terhére nevesített önálló sor elnevezéssel. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                    a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 

Határidő:    2016. október 28. 
                     - a konzorciumi megállapodás aláírásához 
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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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 
fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
624/2016. (X.20.) határozata 

a TOP-6.8.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú 
város területén és várostérségében” tárgyú projekt vonatkozásában felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó 

árajánlatok bekéréséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TOP-6.8.2-15 „Helyi 
foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és 
várostérségében” címmel megjelent pályázat keretében az az informatikai 
eszközök beszerzését és a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó tanulmányok 
elkészítését végző gazdasági szereplő kiválasztása érdekében felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására az alábbi gazdasági 
szereplőktől kérünk árajánlatot: 

 
a) EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

1075 Budapest, Holló utca 10. IV. em. 4001 
Cégjegyzékszám: 01 09 952942 
Adószám: 23100424-2-42  
e-mail: eupconsult@eupconsult.hu 

 
b) Ész-Ker Kft. 

1026 Budapest, Pasaréti út 83. 
Cégjegyzékszám: 01 09 880490 
Adószám: 13060891-2-41  
e-mail: titkarsag@eszker.eu  

 
c) PROVITAL Fejlesztési és Tanácsadó Kft. 

1123 Budapest, Alkotás u. 53. E. ép. III. em. 
Cégjegyzékszám: 01 10 046510 
Adószám: 14969205-2-43  
e-mail: info@provitalzrt.hu  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a városfejlesztési igazgató 
Határidő:   az ajánlatkérés megküldésére: 2016. október 28. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban 
szereplő feladat végrehajtásához szükséges forrást – max. 180 ezer Ft 
keretösszeget – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) 
önkormányzati rendelete 5. melléklet 23. alcímben szereplő TOP programok 
előirányzat keretének terhére nevesíti. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                       a polgármester 
                     - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: folyamatos 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 
fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
625/2016. (X.20.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 Makk Marci megújul c. pályázat  

konzorciumi megállapodásainak aláírásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 Makk Marci 
megújul című projekt vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű 
u. 41. Irodaház Kft-vel a projekt megvalósítása érdekében. 

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

1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott formai és 
tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodást, és a konzorcium 
alakításáról szóló támogatási szerződés módosítási kérelmét és annak 
dokumentumait 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. november 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 
fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
626/2016. (X.20.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 Dunaújvárosi Óvoda felújítása c. pályázat 

konzorciumi megállapodásainak aláírásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 Dunaújvárosi 
Óvoda felújítása című projektek vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön 
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel a projekt megvalósítása érdekében. 

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

1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott formai és 
tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodást, és a konzorcium 
alakításáról szóló támogatási szerződés módosítási kérelmét és annak 
dokumentumait 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. november 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem 
szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
627/2016. (X.20.) határozata 

Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütemének 
előkészítésére irányuló döntések meghozataláról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja azt a célt, hogy a 

„Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére az egyes állami és 
önkormányzati sportkultúra-fejlesztési beruházások forrásszükségleteinek 
biztosításával kapcsolatos további intézkedésekről szóló 2041/2015. 
kormányhatározat”-ban megnevezett 400 millió forint keretösszegű támogatásban, 
valamint a „Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény”-ben meghatározott 500 millió forint forrásban (továbbiakban: fejlesztés II. 
ütem) meghatározott fejlesztésére irányul. 

  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletében szereplő 

tervezési program egyeztetési anyagát elfogadja. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

2. pontban elfogadott tervezési program egyeztetési anyagát egyeztesse le az MLSZ-
el és a BMSK Zrt.-vel. 

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

3. pont szerint előkészített tervezési programot küldje meg az NFM-nek és az alapján 
működjön közre a támogatási szerződés előkészítésében. 

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

szerint elfogadott tervezési program alapján dolgozza ki a tervezővel kötendő 
vállalkozási szerződés tervezetet és készítse elő a tervező kiválasztásáról szóló 
közbeszerzési eljárás megindítását a BMSK Zrt.-vel együttműködve.  

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

1.-5 pontban foglalt feladatok során a szükséges döntéseket hozza meg és írja alá.  
 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a polgármester figyelmét arra, 

hogy utólagos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
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Határidő:   2016. december 30. 
 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy az 1., és 5., pontban 

foglalt feladatra irányuló közbeszerzési eljárásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a 2017. évi közbeszerzési tervében szerepeltesse. 

 
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 

Határidő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
közbeszerzési tervének elfogadásáig. 

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

foglalt feladatra irányuló döntésnek megfelelő bruttó 900 millió Ft keretösszegű 
támogatást (fejlesztés II. ütem) és annak felhasználására bruttó 900 millió Ft 
stadionfejlesztési kiadások elnevezésű előirányzati sort a 7.a mellékletben a 2017. 
évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet előkészítése során vegye 
figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

                     a jegyző 
            - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                     a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 

Határidő: a 2017. évi költségvetés előkészítésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
628/2016. (X.20.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala adóhatósági elektronikus 
ügyintézés szoftver fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az adóhatósági elektronikus ügyintézés 

szoftver fejlesztésére 4.073.525 Ft többletforrást biztosít a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendeletében a 7/a melléklet 17. Önkormányzati 
jogalkotás alcímben Szoftver fejlesztés elnevezésű új soron, a 2016. évi költségvetési 
rendelet 3. melléklet Közhatalmi bevételek jogcím soron megnövelt előirányzat 
terhére.  

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                 időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
629/2016. (X.20.) határozata 

a 2016. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának az 
önkormányzat  költségvetésében történő rendezésére 

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

2016. május 15-vel történő állami támogatás módosítására tekintettel az 
önkormányzat állami támogatása egyenlegében 18.257 E Ft-tal csökken. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás 
csökkenés kihatásának rendezése érdekében az Egyesített Szociális Intézmény és 
Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény költségvetését módosítja. 
Intézményfinanszírozás csökken, a dologi kiadás csökken 1.233 E Ft-tal.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás 

csökkenés kihatásának rendezése érdekében a Dunaújvárosi Óvoda költségvetését 
módosítja. Intézményfinanszírozás csökken, a bér és járulékok kiadásai csökken 384 
E Ft-tal, a dologi kiadás csökken 6.259 E Ft-tal.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás 

csökkenés kihatásának rendezése érdekében a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
Szervezet költségvetését módosítja. Intézményfinanszírozás csökken, élelmezés 
dologi kiadás csökken 5.318 E Ft-tal. 

 
5. Az intézményre nem továbbhárítható változás miatt az önkormányzati költségvetés 5. 

b melléklet intézményi tartalék terhére 7.243 E Ft-ot rendez, valamint az intézményt 
nem illető többletbevétel miatt 2.180 E Ft a tartalék javára jóváírás történik. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 

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

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

   a jegyző 
   - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
      Határidő:  - a soron következő költségvetés módosítás alkalmával 
  
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a polgármestert, 

hogy a közgyűlés döntéséről az intézményeket tájékoztassa. 
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    Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  2016. október 27. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
630/2016. (X.20.) határozata 

az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2017. évi 
béren kívüli juttatása fedezetének biztosításáról 

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

önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak béren kívüli 
juttatásban részesüljenek 2017. január 1-től 2017. december 31. napjáig.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények részére az 1. pontban meghatározott béren kívüli juttatás és a 
munkáltatót terhelő adó és egészségügyi hozzájárulás 2017. évi fedezetét az 
engedélyezett létszámra vonatkozóan az alábbiak szerint biztosítja: 

 
Kiemelt kiadási előirányzat Éves kiadás 2017. 

évben (Ft) 

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros (121 fő):  

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

7.260.000.- 
2.505.426.- 
9.765.426.- 

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi 
Szent Erzsébet Idősek Otthonai (169 fő): 

 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

10.140.000.- 
3.499.314.- 

13.639.314.- 

Útkeresés Segítő Szolgálat (60,05 fő):  

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

3.603.000.- 
1.243.395.- 
4.846.395.- 

 
Dunaújvárosi Óvoda (230,5 fő): 

 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

13.830.000.- 
4.772.733.- 

18.602.733.- 

Intercisa Múzeum (16 fő):  
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 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

960.000.- 
331.296.- 

1.291.296.- 

Egészségmegőrzési Központ (9 fő):  

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

540.000.- 
186.354.- 
726.354.- 

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza (33 
fő): 

 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

1.980.000.- 
683.298.- 

2.663.298.- 

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet (132 
fő): 

 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

7.920.000.- 
2.733.192.- 

10.653.192.- 

József Attila Könyvtár Dunaújváros (25 fő):  

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

1.500.000.- 
517.650.- 

2.017.650.- 

Mindösszesen (795,55 fő):  

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

47.733.000.- 
16.472.658.- 
64.205.658.- 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének tervezése során vegye 
figyelembe, az intézmények költségvetését a 2. pontban meghatározott összeggel 
emelje meg. 

 
 Felelős:     - a költségvetés előkészítéséért: 
          a jegyző 
        - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:     a 2017. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az önkormányzat 

fenntartásában lévő intézmények vezetőit, hogy a béren kívüli juttatás 
elosztásának szabályait belső szabályzataikban rögzítsék. 
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 Felelős: -  a határozat végrehajtásáért:  
                          az intézményvezetők 
 Határidő:  2016. december 30. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az önkormányzati intézmények vezetői részére. 
 
 Felelős: -  a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
              -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő:  a határozat közlésére 2016. október 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
631/2016. (X.20.) határozata 

a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal megkötött támogatási 
szerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 

támogatás iránti kérelmének elbírálásáról szóló 23/2016. (I.21.) határozat 1. pontját 
az alábbiak szerint módosítja: 

 „1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 
részére 2 db betegemelő készülék és 4. db heveder beszerzéséhez 552.840.- Ft, 
azaz ötszázötvenkétezer-nyolcszáznegyven forint összegű vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a határozat melléklete szerinti támogatási szerződésben 
meghatározott feltételekkel.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 23/2016. (I. 21.) 

határozat alapján a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal 2016. február 22-én 
megkötött támogatási szerződés 2.2.a) pontja és 3.1. pontja a határozat 1. pontjának 
megfelelően módosuljon azzal, hogy a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére a 
2016. február 22-én megkötött támogatási szerződés alapján már átutalt 1.000.000.- 
Ft és az 1. pontban meghatározott 552.840.- Ft különbözetét, 447.160.- Ft-ot a 
Közalapítvány köteles az önkormányzat részére az e határozat melléklete szerinti 
módosító szerződés aláírását követő 30 napon belül visszautalni. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2. pontban 
meghatározott döntés alapján a határozat melléklete szerinti támogatási szerződés 1. 
számú módosítását írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért  

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2016. október 28.  
  - a szerződés aláírására: 2016. november 4. 

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

foglalt intézkedést a 2016. évi költségvetési rendelet módosítása során vegye 
figyelembe.  

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

Határidő:   a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                    időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette szavazott 
10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), nem szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Tóth Kálmán), 
távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
632/2016. (X.20.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő lakosainak háziorvosi 
és gyermekorvosi ügyelet, valamint a településen a felnőtt és gyermek ambuláns, 
illetve lakóhelyen történő orvosi ügyelet „központi telephelyen” való teljes körű 
ellátása feladat-ellátási szolgáltatási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról vagy másik ajánlatkérővel való szerződéskötésről és az 

eljárások eredményes lefolytatásáig szükséges döntések meghozataláról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. február 1. és 2020. január 31. 

napjáig terjedő határozott időre „Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén élő lakosainak háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet, valamint a településen 
a felnőtt és gyermek ambuláns, illetve lakóhelyen történő orvosi ügyelet „központi 
telephelyen” való teljes körű ellátása feladat-ellátási szolgáltatási szerződés 
keretében” a Közbeszerzési törvény 113. §-a alapján nemzeti eljárásrendben 
lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárást indít a jelen határozat 1. számú mellékletét 
képező ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint. 

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

meghatározott közbeszerzési eljárásban az 
 
     a) Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
  Részvénytársaságot (1145 Budapest, Thököly út 165. I. em. 5.) 
          
     b) FŐNIX-MED Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő 
  Részvénytársaságot (1125 Budapest, Váci út 198.) 
          
    c) PRO-MED Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Betéti Társaságot (2030 
  Érd, Ágota u. 8.) 
         
 hívja fel ajánlattételre. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 

ajánlattételi felhívásokat küldje meg a 2. pontban megjelölt gazdasági szereplők 
részére. 

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: a polgármester 

               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                         a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő:   2016. október 28. 
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4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
közbeszerzési eljárásban az érdemi döntések meghozatalára és arra, hogy a 
közbeszerzési eljárásban nyertes pályázóval az ajánlattételi felhívás mellékletét 
képező feladatellátási szerződést aláírja. 

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: a polgármester 

               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő:  2017. január 31.  
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban meghatározott 

közbeszerzési eljárás fedezetéül az alábbi bontásban a következő fedezetet 
biztosítja: 

   
 2017. évben – 11 hónapra  –  összesen: 15.400.000,- Ft  
 2018. évben – 12 hónapra  –  összesen: 16.800.000,- Ft  
 2019. évben – 12 hónapra  –  összesen: 16.800.000,- Ft 
 2020. évben –  1 hónapra   –  összesen:   1.400.000,- Ft  
 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 5. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást az 5. pontban foglaltaknak megfelelően a 2017., 2018., 
2019., 2020. évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye figyelembe. 

 
       Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
      a polgármester 
   - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
     - a határozat végrehajtásáért:  
     a jegyző 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
     a pénzügyi bizottság elnöke 
     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
            - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  
      - a költségvetési rendelet-tervezet előkészítésében való 
                         közreműködésért: 
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     Határidő:  - a közbeszerzési felhívás közzétételére: 2016. október 28. 
     - az elbírálásra és szerződéskötésre: a felhívásban megjelölt határidő 
        - a kötelezettségvállalásról: 2017., 2018., 2019., 2020. évi 
                           a költségvetési rendelet-tervezet előkészítésének időpontja 
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7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig, legfeljebb azonban 2017. január 
31. napjáig járul hozzá ahhoz, hogy az orvosi ügyelet működtetésére 2015. május 1. 
napjától megkötött feladat-ellátási szerződés az Inter-Ambulance Egészségügyi 
Szolgáltató Zrt.-vel (1145 Budapest, Thököly út 165. 1. em. 5.) a közfeladat ellátása 
érdekében, változatlan feltételek mellett, meghosszabbításra kerüljön és a jelen 
határozat 2. számú mellékletét képező szerződésmódosítást a polgármester aláírja. 

 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 7. pontban meghatározott feladatra – 

tekintettel arra, hogy a 2016. évre a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll – 
2017. január hónapra összesen 1.197.000,- Ft fedezetet biztosít. 

 
9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 7. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés soron következő 
módosításakor és a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a szerződés meghosszabbításáért  

      a polgármester 
      - a szerződés meghosszabbításában való közreműködésért  
        a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
   - a határozat végrehajtásáért:  
     a jegyző 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
     a pénzügyi bizottság elnöke 
     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
            - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  
     - a költségvetési rendelet-tervezet előkészítésében való 
                        közreműködésért: 
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: - a szerződés meghosszabbítására: 2016. október 28. 
    - a kötelezettségvállalásra: a 2016. évi költségvetés soron következő 
                         módosítása, illetve a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet 
                         előkészítésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
633/2016. (X.20.) határozata 

a 14. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében Dr. Krizsán Gábor fogorvossal 
kötött feladatellátási szerződés 1. számú módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dr. Krizsán Gábor és Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. szeptember 6. napján - a dunaújvárosi 
14. számú fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátására - létrejött feladatellátási 
szerződést Dr. Krizsán Gábor és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-
dunántúli Területi Hivatal Ártámogatási és Finanszírozási Osztályának kérésére a 
határozat melléklete szerint módosítja. 
     
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: a jogi, szervezési és 
                   intézményigazgatási osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére, a módosított szerződések aláírására:  
                   2016. november 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), 
tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

634/2016. (X.20.) határozata 
a 16. „Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött 

fenntartói megállapodás módosításáról” című napirend levételéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 16. „Javaslat a Bartók Kamaraszínház 
és Művészetek Házával megkötött fenntartói megállapodás módosítására” című 
napirendet levette tárgysorozatából. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 
fő (Barta Endre), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
635/2016. (X.20.) határozata 

a Sándor Frigyes szobor felállításának utólagos engedélyezéséről és 
támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utólagosan engedélyezi, hogy 

Rohonczi István Sándor Frigyesről készített bronz mellszobrát a Sándor Frigyes 
Alapfokú Művészeti Iskola (Dunaújváros, Bartók B. út 6/A.) előtti közterületre 
felállítsák. 

 
2. A szobor közvetlen költségeinek fedezete a költségvetési rendelet 7. a melléklet 9. 

sor „Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok” „Sándor Frigyes szobor” soron 
2.007.000,- Ft, és a 7.b. melléklet „GESZ összevont felújítási kiadásai” soron 
43.263,- Ft rendelkezésre áll. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja 
a jegyzőt, hogy az e 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 költségvetési rendelet legközelebbi módosításának 
                           időpontja 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

gondoskodjon szakértő bizottság összehívásáról a szobor átvétele és értékbecslése 
érdekében. 

 
 Felelős:     -   a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
          -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

            a jogi és szervezési igazgató 
  Határidő:       2016. november 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Besztercei Zsolt képviselő javaslatát – mellette 
szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Tóth Kálmán), ellene szavazott 7 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – nem fogadta el és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

636/2016. (X.20.) határozata 
Besztercei Zsolt képviselőnek a 18. „Javaslat a „Dunaújváros Közéleti Hetilapja” 
című folyóirat alapítói- és kiadói jogainak rendezésére” című napirend levételére 

vonatkozó javaslatáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Besztercei Zsolt képviselő javaslatát, mely 
szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése vegye le tárgysorozatából a 18.  
„Javaslat a „Dunaújváros Közéleti Hetilapja” című folyóirat alapítói- és kiadói jogainak 
rendezésére” című napirendet, nem fogadta el. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), 
tartózkodott 3 fő (Barta Endre, Pintér Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
637/2016. (X.20.) határozata 

a „Dunaújváros Közéleti Hetilapja” c. folyóirat alapítói- és kiadói jogainak 
rendezéséről 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a megszűnt Média Duna 
Invest Kft. tagja  alapítóként jelenteti meg a Dunaújváros – Dunaújváros Közéleti 
Hetilapja c. sajtóterméket.  

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

megjelölt sajtótermék tekintetében a kiadói jogokat a Crossborder Film Kft. 
(székhely: 1014 Budapest, Móra Ferenc utca 2. B. ép. 2.; képviseli: Belénessy 
Csaba Alajos ügyvezető) gyakorolja. 

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

az 1. pontban foglaltak alapján az adatmódosításhoz szükséges intézkedéseket 
megtegye, a bejelentő lapot aláírja. 

 
 Felelős: - a határozat közléséért: 
              a polgármester 
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
              a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő: a határozat közlésére: 2016. október 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

638/2016. (X.20.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város közterületén működtetett térfigyelő 

kamerarendszer 2016. - 2017. évi fejlesztésére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 2016. évben 10 

térfelügyeleti kamera kiépítését, 2017. évben további 15 térfelügyeleti kamera 
kiépítését támogatja. 

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

teljesítésére, a 2016. évi kivitelezéshez szükséges fedezetet 21.000.000,- Ft-ot az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetés 7.a. „Beruházások” melléklet 23.2. alcím 
szerint „Kulcs-Rácalmás Dunaújváros szennyvíztisztítás” sor terhére, továbbá 
kötelezettséget vállal arra, hogy a 2017. évi kivitelezéshez szükséges fedezetet az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítsa. 

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

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

 
 Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért: 
                         a jegyző 

 -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 
      a költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
 Határidő: - a 2016 évi költségvetés következő módosítása 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
639/2016. (X.20.) határozata 

a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat telephelyén a házi melegvíz előállító rendszer 
felújítására 

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

 Partvédelmi Vállalat telephelyén (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 7.) az 
üzemeltetést  veszélyeztető és balesetveszélyes, ipari gőzzel működő hálózati 
melegvíz ellátó rendszer felújítására Vállalkozási szerződést kíván kötni a DVG 
 Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel, (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.)  nettó 
 1.584.822.- Ft. + ÁFA (bruttó: 2.012.724.- Ft) összegben. 

   
2. Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 
5. mellékletében a „Környezet-egészségügy” cím alatt szereplő ”dologi kiadások” 
sorából a „szúnyogírtás” feladatára elkülönített összeg eddig fel nem használt része 
biztosítja. Az átcsoportosított összeg a rendelet 7/b mellékletében 
„Városüzemeltetés és rendezés" cím alatt új előirányzati sorban kerül rögzítésre 
„Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat – HMV előállító rendszer felújítása” 
megnevezéssel. 

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

határozat 1. pontjaiban rögzített feladat vonatkozásában a határozat mellékletét 
képező Vállalkozási szerződést 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. november 2. 
 

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. 

  
 Felelős:   - a  határozat végrehajtásáért: 
      a jegyző 
    - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
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                          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. november 2. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
640/2016. (X.20.) határozata 

a 2016. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a víz –  csatorna    
közműrendszeren a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós 

munkákkal összefüggő szerződések elfogadására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi víziközművagyon 

vagyonbérleti díját 58.940.948.- Ft + ÁFA összegben állapítja meg. 
 

2. A közművagyon vagyonbérleti díját a vonatkozó, jelenleg érvényben lévő 
Szolgáltatási - Vállalkozási Szerződés 5. pontja figyelembevételével DMJV 
Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztálya számlázza 
ki az üzemeltető DVCSH Kft. felé. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a DVCSH Kft. 

által befizetett vagyonbérleti díjat az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten 
kezelje. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  havonta folyamatosan 

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

dunaújvárosi víz – csatorna közműrendszeren 2016. évben a vagyonbérleti díj 
terhére elvégzendő rekonstrukciós feladatok végrehajtására vonatkozó, a határozat 
1. számú mellékletét képező Vállalkozási keretszerződést 58.940.948.- Ft + ÁFA 
keretösszegben a DVCSH Kft.-vel írja alá. 

     
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

           a  polgármester 
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
           Határidő: 2016. október 28. 
 
5. A 4. pontban szereplő feladat forrását a 2016. évi költségvetési rendelet 5 b. melléklet 

„Felhalmozási céltartalék”, „Víziközművek rekonstrukciós feladatai” sorában szereplő 
70.104 e Ft, valamint a bevételi többlet 4.751 e Ft összege fedezi. A kiadás 
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előirányzata a 2016. évi költségvetési rendelet 7 b. mellékletében „Viziközművek 
rekonstrukciós feladatai-2016” új során kerül rögzítésre. 

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

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

      
 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. október 28. 
 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a víz – csatorna közműrendszeren 

2016. évben a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkák műszaki 
ellenőri feladatainak elvégzésével 3.831.162.-Ft + ÁFA összegben a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg, mely összeg a 2016. évi  költségvetés 
rendelet 7b. mellékletet 4. pont „Viziközmű szolgáltatás”, 2. alpontja a „Víziközmű 
műszaki ellenőri feladatok” előirányzat során biztosított.  
   

8.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy  a 
dunaújvárosi víz – csatorna közműrendszeren 2016. évben a vagyonbérleti díj 
terhére elvégzendő rekonstrukciós feladatok műszaki ellenőrzésére vonatkozó, a 
határozat 2. számú mellékletét képező Vállalkozási szerződést a DVG Zrt.-vel írja alá. 

              
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

           a  polgármester 
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

     Határidő: 2016. október 28. 
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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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

641/2016. (X.20.) határozata 
Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. 2016. évi felújítási 

javaslatának és az ezzel összefüggő teljes körű lebonyolítási szerződésnek az 
elfogadására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat 1. mellékletét 

képező a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. által a városi szennyvíztisztító telepre 
vonatkozóan összeállított 2016. évi felújítási javaslatát, melyre bruttó 27.499.035.- Ft 
összeget biztosít.     

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

Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.-vel az 1. pontban elfogadott felújítási 
javaslatban szereplő munkák végrehajtására vonatkozó, a határozat 2. mellékletét 
képező Teljes körű lebonyolítási szerződést írja alá. 

 
Felelős:      - a határozat végrehajtásáért: 

                                a polgármester                     
                              - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:                
                                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő:    - a szerződés megkötésére: 2016. november 3. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1.) pontban 

szereplő bruttó 27.499.035.- Ft összeget, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelt (továbbiakban: rendelet) 5.b mellékletében a 
„Felhalmozási céltartalék” cím alatt szereplő  25.3 „viziközmű felújítási alap korábbi 
évekről áthúzódó)” sorának 15.087.000.- Ft összege, valamint a 25.2  „viziközmű 
felújítási alap 2013 évi)” sorából a ténylegesen megfizetett összeg arányában 
12.412.035.-Ft összeget átcsoportosítással biztosítja. Az átcsoportosított összeg a 
rendelet 7a. melléklet „Szennyvíztisztító telep-sodorvonali vezeték felújítása” 
elnevezésű új sorába kerül rögzítésre. 

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

foglalt kötelezettségvállalást, a 2016. évi költségvetés soron következő módosítása 
alkalmával vegye figyelembe. 

     
Felelős:      - a  határozat végrehajtásáért: 

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

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

- a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére:  
  2016. november 15. 
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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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 
2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
642/2016. (X.20.) határozata 

„Dunaújváros villamosenergia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításához történő hozzájárulásról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújváros villamosenergia 

beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el a 
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdés alapján, és az 
alábbi három gazdasági szereplőt kéri fel árajánlat megtételére a jelen határozat 
mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a) Név: E-ON Energiakereskedelmi Kft. 

Székhely:1134 Budapest, Váci út 17.  
 

b) Név: MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. 
Székhely: 1031. Budapest, Szentendrei út 207-209. 
 

c) Név: MET Magyarország Energiakereskedő Zrt. 
Székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 13.B. 

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

ajánlattételi felhívásokat küldje meg az 1. pontban megjelölt gazdasági szereplők 
részére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 
Határidő: - az ajánlattételi felhívás megküldésére:  

        a közgyűlési döntés meghozatalát követő 8 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, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
643/2016. (X.20.) 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 

 
1. 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 
ellátása” tárgyában a 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész, nemzeti 
eljárásrendben lefolytatott, hirdetmény nélküli nyílt (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti) 
közbeszerzési eljárást indított. 

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

eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján, az eljárás nyertesének Doboviczki 
Attila Tamást (Ajánlattevő székhelye: 7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 15/a) nyilvánítja, 
mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdálkodó szervezetet. A nyertes 
ajánlat összege 17.850.000,- Ft + Áfa. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

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

Határidő: a határozat közlésére: 2016. október 28. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert a határozat 

mellékletét képező vállalkozási szerződés aláírására.  
 

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

Határidő: 2016. november 2. 
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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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 
2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
644/2016. (X.20.) határozata 

az önkormányzat hivatalos internetes honlapja (dunaujvaros.hu) üzemeltetésére 
kiírt hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás nyertes pályázatának 

megállapítására 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az önkormányzat 
hivatalos internetes honlapjának (dunaujvaros.hu) üzemeltetésére vonatozó hirdetmény 
nélküli nyílt közbeszerzési eljárás nyertes pályázatát a Qualityweb Kft. nyújtotta be – jelen 
határozat 1. számú mellékletében csatolt bírálóbizottsági jegyzőkönyv tartalmával 
megegyezően -, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. mellékleteként 
csatolt vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                a közbeszerzési és pályázati koordinációs osztály 
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől 
  számított 8 nap 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
645/2016. (X.20.) határozata 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási 
szerződés módosítása a szerződés meghosszabbítását illetően 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése meg kívánja hosszabbítani a Középnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötött, az autóbusszal végzett helyi 
menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási szerződést és módosítja akként, 
hogy a szerződés hatályosságát 2016. december 31–ről, az autóbusszal végzett 
menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos pályázati 
kiírás alapján, a nyertes pályázóval kötendő új közszolgáltatási szerződés hatályba 
lépéséig tartson, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékleteként 
csatolt szerződésmódosítást írja alá. 
 
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 
       - a szerződésmódosítás aláírására: 2016. november 04. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

646/2016. (X.20.) határozata 
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási 
szerződés módosítása a kistestű kutyák autóbuszra történő felvitelét illetően 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítani kívánja a Középnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötött, az autóbusszal végzett helyi 
menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási szerződést annak érdekében, hogy 
kistestű kutyák kézipoggyászként felvihetőek legyenek az autóbuszra, egyben 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékleteként csatolt 
szerződésmódosítást írja alá azzal, hogy a szerződésmódosítás 2016. december 01-én 
lép hatályba. 
 
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 
       - a szerződésmódosítás aláírására: 2016. november 04. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

647/2016. (X.20.) határozata 
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási 

szerződés módosítása a „18”-as járat indulási idejének módosításával 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítani kívánja a Középnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötött, az autóbusszal végzett helyi 
menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási szerződést akként, hogy a 
menetrend szerint közlekedő „18”-as jelű járat reggeli indulása 04:45 helyett 10 perccel 
korábban, 04:35-kor legyen, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a KNYKK Zrt. 
által előkészített szerződésmódosítást az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérést követően írja alá azzal, hogy a szerződésmódosítás 2016. 
december 01–én lép hatályba. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 
                    napon belül                           
        - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlését követő 30 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, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
648/2016. (X.20.) határozata 

a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött tartozásátvállalási 
szerződés módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2014. november 24-én a 
Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel (2407 Dunaújváros, Pálhalma 1.) 
kötött tartozás átvállalási szerződésben szereplő 80.000.000,- Ft visszatérítendő 
támogatás visszafizetési határideje 2016. június 30-ról 2017. június 30-ra módosuljon, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                 - a szerződésmódosítás aláírására: 2016. november 2. 
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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, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

649/2016. (X.20.) határozata 
a Dunaferr Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2009. március 17-én a 
Dunaferr Sportegyesülettel (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.) kötött támogatási 
szerződésben szereplő 50.000.000,- Ft visszatérítendő támogatás visszafizetési 
határideje 2016.június 30-ról 2017. június 30-ra módosuljon, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                 - a szerződésmódosítás aláírására: 2016. november 2. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
650/2016. (X.20.) határozata 

Kovács Zsófiával kötött támogatási szerződés módosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2016. május 30-án 
Kovács Zsófiával (szül. hely, idő: Dunaújváros, 2000. április 6., an.: Bényei Beáta, lakcím: 
2400 Dunaújváros, Lajos király krt. 6. 4/2.,) kötött támogatási szerződésben 5.3. 
pontjában szereplő támogatás felhasználásának véghatárideje 2016. szeptember 30-ról 
2016. december 31-re módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                  - a szerződésmódosítás aláírására: 2016. november 2. 
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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, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

651/2016. (X.20.) határozata  
Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata részére helyiség biztosítására 

vonatkozó DMJV Közgyűlésének 455/2012. (XI.15.) határozatának módosítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Közgyűlése 455/2012. (XI.15.) határozata 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:  
 

„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése használatba adja a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata részére az 1. pontban meghatározott 
ingatlant a határozat 1. számú mellékleteként csatolt helyiség használati 
szerződés aláírásának napjától, az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak 
önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvényben 
meghatározott feltételek bekövetkezésének, azaz az államigazgatási feladat 
megszűnésének napjáig azzal, hogy a helyiség bebútorozása, valamint a 
helyiségre eső mindenkori rezsiköltség a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Igazságügyi Szolgálatát terheli.” 

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

közlésére. 
 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 napon 
                   belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Barta Endre képviselő javaslatát – mellette szavazott 2 
fő (Barta Endre, Cserni Béla), ellene szavazott 6 fő (Cserna Gábor, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Sztankovics László), tartózkodott 5 fő 
(Gombos István, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – nem fogadta el és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

652/2016. (X.20.) határozata  
Barta Endre képviselőnek a 30. „Javaslat a volt II. számú orvosi rendelő 

(Dunaújváros, Szórád Márton út 39. 36/4 hrsz.) megvásárlására vonatkozó végleges 
adásvételi szerződés megkötésére” című napirend levételére vonatkozó 

javaslatáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Barta Endre képviselő javaslatát, mely 
szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése vegye le tárgysorozatából a 30. 
„Javaslat a volt II. számú orvosi rendelő (Dunaújváros, Szórád Márton út 39. 36/4 hrsz.) 
megvásárlására vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötésére” című 
napirendet, nem fogadta el. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene 
szavazott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
    

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
653/2016. (X.20.) határozata  

a volt II. számú orvosi rendelő (Dunaújváros, Szórád Márton út 39. 36/4 hrsz.) 
megvásárlására vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötésére 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése rögzíti, hogy DMJV Önkormányzata és a 
K-Klinika Kft. között 2016. február 24-én „Ingatlan adásvételi előszerződés, valamint 
„Ügyvédi letéti szerződés” jött létre a volt II. számú orvosi rendelő (Dunaújváros, Szórád 
Márton út 39. 36/4 hrsz. ingatlan) vonatkozásában, továbbá kijelenti, hogy továbbra is 
fenntartja azon szándékát, hogy meg kívánja vásárolni a K-Klinika Kft.-től az ingatlanon 
kialakított társasházi teljes tulajdonjogot 166.000.000.- Forint vételárért, melyből 
12.000.000.- forint foglaló megfizetése megtörtént, valamint elfogadja a határozati 
javaslat mellékletét képező ingatlan adásvételi szerződésben foglaltakat, az alábbiak 
szerint: 
 
1. Tudomással bír arról, hogy az előszerződésben foglaltaktól eltérően nem történt 

meg a társasház tehermentesítése, a meghatározott terhek ingatlan nyilvántartásból 
való törlését a K-Klinika Kft.-nek az adásvételi szerződés aláírásától számított 120 
napon belül kell teljesítenie. 

 
2. Elfogadja, hogy a befizetett 12.000.000.- Ft foglaló az adásvételi szerződés 

aláírásakor nemteljesítési kötbér minősítést kap, ennek okán az „Ügyvédi letéti 
szerződés” rendelkezései megszűnnek, egyúttal elfogadja a kötbérre az adásvételi 
szerződésben foglaltakat. Ennek értelmében amennyiben DMJV Önkormányzata 
nem teljesíti a K-Klinika Kft. felé a szerződés 3.4. pontja alapján (vételár átutalás) és 
5.1. pont szerint (birtokátruházás) meghatározott kötelezettségeit, úgy 12.000.000,-
Ft pénzösszeg, nemteljesítési kötbér fizetésére kötelezi magát. 

 
3. Elfogadja, hogy a vételár fennmaradó részét, tehát 154.000.000.- Ft összeget az 

ügyvédi letéti számlára utalással a szerződés aláírásától számított 8 napon belül kell 
teljesíteni, azzal, hogy a letétkezelő ügyvéd a meghatározott ütemezésben teljesíti a 
kifizetéseket a K-Klinika Kft. felé. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, különösen a határozat 1.-3. pontjának 

figyelembevételével, felhatalmazza a polgármestert, a határozati javaslat mellékletét 
képező adásvételi szerződés, valamint ügyvédi letéti szerződés aláírására, a 
fennmaradó 154.000.000.- Ft vételár átutalására, a szerződések aláírásától számított 
8 napon belül. 
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az ingatlan birtokba adásának napjával 
megbízza a DVG Zrt.-t az ingatlan 24 órás őrzésével határozatlan ideig, egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert a DVG Zrt. által előkészített megbízási szerződés 
aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően, azzal, 
hogy az őrzés pénzügyi fedezete DMJV Közgyűlése 687/2015. (XI.19.) (2. pont), 
illetve a 38/2016. (I.21.) (4.pont) határozata alapján, Dunaújváros Megyei Jogú 
Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete 5. melléklet 14. cím Vagyongazdálkodási 
feladatok alatt szereplő Dologi kiadások előirányzat soron rendelkezésre áll. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

    a polgármester 
           - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
             a vagyonkezelési osztály vezetője 
           - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester  
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
               a vagyonkezelési osztály vezetője 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                    követő 8 napon belül 

     - az adásvételi szerződés aláírására: a határozat előkészítő osztálynak 
                           való megküldését követő 30 napon belül 
     - a fennmaradó vételár átutalására: az adásvételi szerződés aláírásától  
                 számított 8 napon belül 
     - az őrzéssel kapcsolatos megbízási szerződés aláírására: a birtokba 
                           vétel napja 
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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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér 
Attila), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

654/2016. (X.20.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010-2014. évekre vonatkozó  

gazdasági programjáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010-2014. 
évekre vonatkozó gazdasági programját. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Lőrinczi Konrád, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Lőrinczi Kondrád képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 12 igen 
szavazat, nem szavazott 2 fő, távol lévő 1 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
655/2016. (X.20.) határozata 

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének egyes előirányzatainak 
átcsoportosítására Polgármesteri Hivatal épületében történt hálózatfejlesztés 

költségeinek rendezése érdekében 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának hálózatfejlesztési kiadásaira - 
mindösszesen 2,4 M Ft + Áfa összegben - fedezetet biztosít, mely 
kötelezettségvállalás teljesítésére a 2016. évi költségvetés 7.a melléklet, 18. Helyi 
közügyek igazgatási és egyéb kiadásai cím alatt újonnan létrehozott 
„Hálózatfejlesztés” sort jelöli meg. A megjelölt fedezetnövekedés forrását a 2016. 
évi költségvetés 7.c melléklet, Polgármesteri Hivatal cím, 1.3 Informatikai eszközök 
és 1.8 Beruházási célú áfa sorok előirányzataiból történő átcsoportosítással rendezi. 

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

foglaltakat a 2016. évi költségvetés soron következő módosítása során vegye 
figyelembe. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
               - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                   közreműködésért: 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:    a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                    időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

656/2016. (X.20.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottsága bizottsági elnökének megválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közbiztonsági és Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottsága elnökének Lőrinczi Konrád képviselőt 2016. október 21. 
napjától megválasztja. 

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

megválasztott bizottsági elnök tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges 
intézkedéseket tegye meg, valamint a bekövetkezett változásokat a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) 
önkormányzati rendelet 3. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
              a jogi és szervezési igazgató 
Határidő:  2016. október 28. 
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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, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
657/2016. (X.20.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és Jogi  
Bizottsága új képviselő bizottsági tagjának megválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi 

Bizottság új képviselő bizottsági tagjának 2016. október 21. napjától Barta Endre 
képviselőt megválasztja. 

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

megválasztott bizottsági tag tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges 
intézkedéseket tegye meg, valamint a bekövetkezett változásokat a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) 
önkormányzati rendelet 3. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
              a jogi és szervezési igazgató 
Határidő:  2016. október 28. 
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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, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
658/2016. (X.20.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági és Területfejlesztési 
Bizottsága új képviselő bizottsági tagjának megválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági és Területfejlesztési 

Bizottság új képviselő bizottsági tagjának 2016. október 21. napjától Pintér Attila 
képviselőt megválasztja. 

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

bizottsági tag tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, 
valamint a bekövetkezett változásokat a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 3. 
függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
              a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: 2016. október 28. 
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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, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

659/2016. (X.20.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 

Sportbizottságában történő személycseréről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Sportbizottságból Pintér Attila képviselőt visszahívja 2016. október 20. napjával, és 
helyére 2016. október 21. napjától az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Sportbizottságba Barta Endre képviselőt a bizottság képviselő tagjának 
megválasztja. 

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

bizottsági tag, illetve megválasztott bizottsági tag tiszteletdíjával kapcsolatos és 
szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a bekövetkezett változásokat a 
Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. 
(XII.20.) önkormányzati rendelet 3. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
              a jogi és szervezési igazgató 
Határidő:  2016. október 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a V. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

660/2016. (X.20.) határozata 
közbiztonsági tanácsnok megválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Lőrinczi Konrád képviselőt 

közbiztonsági tanácsnoki tisztségéből 2016. október 20. napjával visszahívja, 2016. 
október 21. napjától közbiztonsági tanácsnoknak Iván László képviselőt 
megválasztja. 

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

közbiztonsági tanácsnok, illetve a megválasztott közbiztonsági tanácsnok 
tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a 
bekövetkezett változásokat a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 4. függelékében 
vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
              a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: 2016. október 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

661/2016. (X.20.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 

Sportbizottsága új nem képviselő bizottsági tagjának megválasztására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság nem képviselő bizottsági tagjának 2016. október 21. napjától Petrás 
Gábort megválasztja. 

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

bizottság nem képviselő tagjának megválasztott Petrás Gábortól az előírt esküt 
vegye ki. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester  
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                           
                 a közgyűlési és informatikai osztályvezető 
Határidő: 2016. október 20. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a bizottság nem képviselő 

tagjának megválasztott Petrás Gábor figyelmét, hogy vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének 2016. október 21. napjáig köteles eleget tenni, ellenkező esetben 
az „egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. tv. 9. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján ezen megbízatása e törvény erejénél fogva 
megszűnik. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a személyügyi munkaerő-gazdálkodási igazgató 

Határidő: 2016. október 21. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja az oktatási, kulturális, ifjúsági 

és sportbizottság nem képviselő tagjának megválasztott Petrás Gábor figyelmét, 
hogy köteles bejelentkezni a megválasztásától számított 30 napon belül az adózás 
rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adatbázisba, és 
adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő 
hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való 
felvételének megtörténtét. 

 



74 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                    a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a személyügyi munkaerő-gazdálkodási igazgató 

Határidő: 2016. december 30. 
 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 
megválasztott nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíjával kapcsolatos és 
szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a bekövetkezett változásokat a 
Közgyűlés SZMSZ-ének 3. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

            a jegyző 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
              a jogi és szervezési igazgató 

Határidő: 2016. október 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 
2 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
662/2016. (X.20.) határozata 

Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 
vonatkozó szolgáltatási szerződés /2016. április-december hónap/ 3. számú 

módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörű 
Részvénytársaság által 2016. március 23-án megkötött, a 2016. április-december 
hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés 3. számú módosítását a XI. és a 
XXIV. soron szereplő előirányzatok módosítását jóváhagyja. 

 
2. A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a160/2016. (III.17.) közgyűlési 

határozat alapján a DVG Zrt.-vel megkötött szolgáltatási keretszerződésben az I. A 
szerződés tárgya 1.) pontjának (XI.) Köztéri játszóeszközök karbantartása 
feladatsoron a 11.300.000. Ft összegű előirányzatot módosítja 8.800.000. Ft-ra. 

 
3. A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 160/2016. (III.17.) közgyűlési 

határozat alapján a DVG Zrt.-vel megkötött szolgáltatási keretszerződésben a I. A 
szerződés tárgya 1.) pontjának (XXIV.) Sportpályák berendezéseinek javítása, 
pótlása feladatsoron a 8.000.000,- Ft összegű előirányzatot módosítja 10.500.000,- 
Ft-ra. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. 

pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
2016. április-december hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 3. számú 
módosításának aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi 
teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                       a polgármester 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: 2016. november 14. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor), távol lévő 1 fő 
(Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

663/2016. (X.20.) határozata  
a Dunai Ökölvívó Sportegyesület támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunai Ökölvívó Sportegyesület (2400 

Dunaújváros, Akácfa utca 4. fsz. 3.) által 2016. november 19-én megrendezésre 
kerülő Amatőr Nemzetközi Ökölvívó Gála költségeihez 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió 
forint támogatást nyújt a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete 5/b melléklet pénzeszköz átadás 
tartalék sor terhére. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott 
döntés alapján a Dunai Ökölvívó Sportegyesülettel 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 támogatási szerződés aláírására: az európai uniós források      
                       felhasználásáért felelős miniszter 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 
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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 osztály vezetője 

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 kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati 
rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                    a polgármester  
                  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                    a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                  - a költségvetés módosításáért:  
                    a jegyző  
                  - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                    a költségvetési és 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 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

664/2016. (X.20.) határozata 
a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött fenntartói 

megállapodás módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat melléklete szerint 

elfogadja a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával – a 2008. évi XCIX. 
törvény 16. §-ára figyelemmel – 599/2015. (X.15.) határozatával megkötött fenntartói 
megállapodás módosítását. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a jelen 
határozat mellékletét képező 1. számú Módosító Okirat aláírására. 

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója   
 Határidő:  2016. október 27. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 

eredeti megállapodás, valamint a Módosító Okirat 1-1 példányát (nyomtatott és 
elektronikus formában) küldje meg a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Előadó-
művészeti Irodája részére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

     a polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója   

Határidő:  2016. október 28. 
 


