
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. december 15-ei nyílt ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési terve 2. számú módosítására” cím 
előterjesztést sürgősségi indítványként – 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, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) 
– felvette tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
771/2016. (XII.15.) határozata 

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
közbeszerzési terve 2. számú módosítására”című 

előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. december 15-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2016. évi közbeszerzési terve 2. számú módosítására” című előterjesztést a közgyűlés 
nyílt ülés 72. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Barta Endre képviselő módosító javaslatát – mellette 
szavazott 3 fő (Barta Endre, Pintér Attila, Tóth Kálmán), ellene szavazott 6 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina), 
tartózkodott 3 fő (Hingyi László, Lőrinczi Kondrád, Nagy Zoltánné), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – nem fogadta el és 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
772/2016. (XII.15.) határozata 

Barta Endre képviselő módosító javaslatáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Barta Endre képviselő azon módosító 
javaslatát, mely szerint a közgyűlés a nyílt ülés meghívó szerinti 66. napirendi pontját, 
mely „Javaslat a volt II. számú orvosi rendelő (Dunaújváros, Szórád M. út 39., 36/4 
hrsz.) adásvételi szerződés módosítására és kiegészítésére” vegye le napirendjéről, 
nem fogadta el. 



3 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívó szerinti 21., 42. és 57. napirendi 
pontjait – 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol 
lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – levette tárgysorozatából és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
773/2016. (XII.15.) határozata 

a nyílt ülés 21., 42. és 57. napirendi pontjainak levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. december 15-ei nyílt ülésének 
meghívó szerinti 21. napirendi pontját, mely „Javaslat Dunaújváros Labdarúgó 
Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem 1./2 részére vonatkozó támogatási szerződés 
elfogadásáról”, a 42. napirendi pontját, mely “Javaslat a Szent Ferenc Jótékonysági 
Alapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálására”, valamint az 57. napirendi pontját, 
mely “Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi 
munkatervének elfogadására” levette napirendjéről. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 12 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, 
Sztankovics László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
774/2016. (XII.15.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 

1. Javaslat a köznevelési intézmények működtetési kötelezettségeinek a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete részére történő átadására 

 
2. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 
polgármesteri határozatokról 
 

3. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
4. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a Modern Városok Program 

dunaújvárosi végrehajtásával összefüggő adatok nyilvánosságának biztosításáról 
szóló rendelet megalkotása tárgyában 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 

és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2015. 

(XI.20.) helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendeletének módosítására 
 

7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2016. 
(XI.18.) helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet egyes rendelkezései 
hatálybalépésének elmaradásáról 

 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

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

 
9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások 

és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 32/2013. (IX.30.) önkormányzati 
rendelete módosítására 

 
10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata működtetésében lévő 

köznevelési intézményekben, valamint az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-
házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményben közétkeztetési szolgáltatói 
áremelés elfogadására, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
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Közgyűlésének a közoktatási intézményekben alkalmazandó napközben ellátás 
keretében biztosított étkeztetési térítési díjról szóló 37/2013. (XI.22.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének “a 

szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról” szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására 

                  
12. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról, a 

lakossági távhőszolgáltatás díjalkalmazásának feltételeiről szóló 20/2012. (IV.13.) 
önkormányzati rendelete módosítására 

 
13. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatottak 

2017. évi bérfejlesztésével kapcsolatos döntés meghozatalára 
                

14. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott 
közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők 
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
 

15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. I-IX. havi összesített 
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására és egyes költségvetési 
tételek módosítására 

 
16. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

részére 2016. évre nyújtott támogatási összegek felhasználásáról szóló elszámolás 
elfogadására 
 

17. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által 
végzett feladatellátások (közfoglalkoztatás, akkreditált és OKJ-s képzések) kapcsán 
felmerülő költségvetési többlettámogatási igény elbírálására 

 
18. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi Program módosításának 

elfogadásáról 
 
19. Javaslat a Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum 

együttműködési megállapodásának elfogadására 
                  

20. Javaslat a TOP-6.8.2-15 kódszámú „DUNA-MUNKA-TOP” című projekt 
vonatkozásában felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység 
ellátására vonatkozó árajánlatok elbírálására 

 
21. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására a 

kertes mezőgazdasági terülteken 
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22. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2017. január-március 
hónap) megkötésére 

 
23. Javaslat 2017. január-március hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és 

kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 
 
24. Javaslat Dunaújváros közigazgatási területén a földfelszíni patkánylyukak feltöltési 

munkáira 
 
25. Javaslat a Vasmű út 10. szám alatti dunaújvárosi orvosi ügyelet épületének 

felújítására 
       

26. Javaslat a dunaújvárosi gyepmesteri telep karbantartási és javítási munkáinak 
ellátásáról szóló szerződéstervezet véleményezésére 
   

27. Javaslat a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó 
2016. évi megállapodás 3. számú módosítására 
 

28. Javaslat Dunaújváros területén buszöböl megerősítési, járda akadálymentesítési és 
útburkolat vízelvezetési munkálataira kötött vállalkozási keretszerződés módosítására 

 
29. Javaslat Dunaújváros területén út, járda és lépcső javítási munkálataira kötött 

vállalkozási keretszerződés módosítása 
 
30. Javaslat Dunaújváros területén út, járda és közúti tartozékok javítási munkálataira 

kötött vállalkozási keretszerződés módosítására 
 
31. Javaslat a Dózsa Mozi előtti buszmegálló (Keleti oldal) burkolatsüllyedéseinek javítási 

munkáira megkötött vállalkozási szerződés 2. számú módosítására 
 
32. Javaslat Dunaújváros területén 6 db gyalogátkelőhely kivitelezési munkáira megkötött 

vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítására 
 
33. Javaslat Dunaújváros, Kodály Z. (volt Kisdobos és Úttörő) utcai parkoló kivitelezési 

munkáira megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítására 
 
34. Javaslat Dunaújváros, Aranyvölgyi út – Köztársaság út kereszteződésben 

gyalogátkelőhely engedélyezési és kiviteli tervének elkésztésére megkötött 
vállalkozási szerződés 1. számú módosítására 

 
35. Javaslat a dunaújvárosi partvédőmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandi 

öbölbe történő átvezetése tárgyában kötött szerződések 1. számú módosítására  
 
36. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közterületén működtetett térfelügyeleti 

kamerarendszer 12 db kamera fejlesztésére 
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37. Javaslat a Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátására 
tárgyában közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
 

38. 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” tárgyban 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
 

39. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Dunaújvárosi 
Szakképzési Centrum között létrejövő vagyonkezelési szerződés jóváhagyására 

                  
40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a 

Székesfehérvári Tankerületi Központ között létrejövő megállapodás, valamint 
vagyonkezelési szerződés jóváhagyására  

 
41. Javaslat a dunaújvárosi lakosok közbiztonság érzetét növelő eszközök beszerzésére 

és felszerelésére  
 
42. Javaslat az Intercisa Múzeum előirányzata megemelésére vonatkozó döntés 

visszavonására 
 
43. Javaslat Farkas Lajos lakásvásárlási támogatásra vonatkozó kérelme elbírálására 
 
44. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet foglalkoztatotti létszámának 

meghatározására és alapító okiratának módosítására  
 

45. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2016. évi költségvetésének a 
módosítására 

 
46. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2017. évi nyári 

nyitvatartási rendjének meghatározására 
 
47. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény működésének 

törvényességi ellenőrzéséről készült megállapítások elfogadására 
 

48. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ részére a Martinovics u. 26. szám alatti 
épületben – a körzeti megbízott költözése miatt – felszabaduló helyiség használati 
jogának biztosítására 

 
49. Javaslat a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány XXI. Csángó Bál támogatására 

irányuló kérelmek elbírálására 
 
50. Javaslat a Dunaújvárosi Zenei Egyesülettel és a Monarchia Zeneművészeti 

Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződés megszűnésére és a zenei programok 
jövőbeni támogatásával kapcsolatos szándéknyilatkozatra 
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51. Javaslat a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány kérelmének elbírálására 
 

52. Javaslat a Modern Művészetért Közalapítvány Birkás István életmű kiállítása és 
katalógusa érdekében benyújtott kérelme elbírálására 

 
53. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályának 

önkormányzati rendelet ellenőrzése során tett javaslata elfogadására 
 
54. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 

ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására („5”-ös jelű járat), 
valamint Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi várható 
eredményének megismerésére, tarifamódosítás jóváhagyására 

 
55. Javaslat Mészáros Lászlóné által önkormányzati tulajdonba adott lakás helyreállítási 

munkálatainak végrehajtására (Dunaújváros, Szórád M. út 2. IV. 1., 151/4/A/17 hrsz.) 
 
56. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 14/2002. (IV.5.) önkormányzati 

rendelete alapján a dunaújvárosi sportolók jutalmazására 
 

57. Javaslat az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt.-vel kötött “Megállapodás 
ingatlanrészek sportcélú hasznosításáról” módosítására 

 
58. Javaslat a Média Duna Invest Kft. és a Dunaújvárosi Női Kézilabda Közhasznú 

Sportegyesület tartozásainak leírására 
 
59. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. támogatására, a 

733/2016. (XI.17.) közgyűlési határozat módosítására, valamint a Dunaújvárosi 
Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. részére pótbefizetés elrendelésére 
 

60. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 2017. évi 
támogatásának az önkormányzat költségvetésébe való betervezésére 

        
61. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. és az önkormányzat között fennálló 

egyes megbízási, vállalkozási és üzemeltetési szerződések meghosszabbítására, 
illetve új szerződések megkötésére 

 
62. Javaslat a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére történő tagi kölcsön nyújtása 

kérdésben állásfoglalás kialakítására, a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató 
Kft. működő- és fizetőképessége biztosítására 

 
63. Javaslat a volt II. számú orvosi rendelő (Dunaújváros, Szórád M. út 39., 36/4 hrsz.) 

adásvételi szerződés módosítására és kiegészítésére 
 
64. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzatának 4. módosítására 
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65. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. évi munkatervének 
elfogadására 

 
66. Javaslat a 2017. évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyására 
 
67. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzata elfogadására 
 

68. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzat 
elfogadására 

 
69. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési 

terve 2. számú módosítására 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülésre meghívott személyek részére 
tanácskozási jogot – 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, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – biztosított és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
775/2016. (XII.15.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. december 15-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
776/2016. (XII.15.) határozata 

a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyvének 
vezetésével Ráczné Bodó Beáta köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a DV N Zrt. „v.a.” végelszámolása 
megszüntetésére és a társaság működésének továbbfolytatására” című napirendet zárt 
ülésen – 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol 
lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) –  tárgyalja és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

777/2016. (XII.15.) határozata 
„Javaslat a DV N Zrt. „v.a.” végelszámolása megszüntetésére és a társaság 

működésének továbbfolytatására”című napirend zárt ülésen történő 
tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. december 15-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a DV N Zrt. „v.a.” 
végelszámolása megszüntetésére és a társaság működésének továbbfolytatására” zárt 
ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. új 
ügyvezetőjének megválasztására” című napirendet zárt ülésen – 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, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, 
Sztankovics László) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
778/2016. (XII.15.) határozata 

„Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. új ügyvezetőjének megválasztására” című 
napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. december 15-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. új ügyvezetőjének megválasztására” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 
46. § c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház, Ingatlanfejlesztő, 
Beruházó és Értékesítő Kft.-ben új felügyelőbizottsági tag megválasztására”című 
napirendet zárt ülésen – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – tárgyalja és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
779/2016. (XII.15.) határozata 

„Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház, Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft.-
ben új felügyelőbizottsági tag megválasztására”című napirend zárt ülésen 

történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. december 15-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Vasmű út 41. 
Irodaház, Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft.-ben új felügyelőbizottsági tag 
megválasztására” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat jogi képviselő megbízására Dufner István 
birtokvédelmi perben”című napirendet zárt ülésen – 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, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, 
Sztankovics László) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
780/2016. (XII.15.) határozata 

„Javaslat jogi képviselő megbízására Dufner István birtokvédelmi perben”című 
napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. december 15-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat jogi képviselő 
megbízására Dufner István birtokvédelmi perben” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 
46. § c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés napirendi pontjait – 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, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
781/2016. (XII.15.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. december 15-ei zárt ülés 
napirendi pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat „Pro Cultura Intercisae” díj adományozására 

 
2. Javaslat – a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó 

Programjában” való részvételre – benyújtandó újabb pályázat támogatására 
 
3. Javaslat a DV N Zrt. „v.a.” végelszámolása megszüntetésére és a társaság 

működésének továbbfolytatására 
 
4. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. új ügyvezetőjének megválasztására 
                    
5. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház, Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft.-ben 

új felügyelőbizottsági tag megválasztására 
               

6. Javaslat jogi képviselő megbízására Dufner István birtokvédelmi perben 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülésre meghívott személyek részére 
tanácskozási jogot – 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, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – biztosított és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
782/2016. (XII.15.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. december 15-ei zárt ülésére 
meghívott személynek 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 zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette szavazott 
12 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), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, 
Sztankovics László) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

783/2016. (XII.15.) határozata 
a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyvének 
vezetésével Ráczné Bodó Beáta köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 0 fő  ellene szavazott 11 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné), nem 
szavazott 2 fő (Pintér Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics 
László) – nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
784/2016. (XII.15.) határozata 

a köznevelési intézmények működtetési kötelezettségeinek a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete részére történő átadásáról 
 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) rendelkezései alapján 2017. január 1-jétől 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett köznevelési 
intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló önkormányzati vagyont és 
vagyoni értékű jogokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi 
Tankerülete ingyenes vagyonkezelésébe adja át. 

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

közlésére.  
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
a polgármester 

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2016. december 30.”, és az előterjesztést nem 
                    támogatta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 9 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné), tartózkodott 4 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

785/2016. (XII.15.) 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. 
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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, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő 
(Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

786/2016. (XII.15.) 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 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, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, 
Sztankovics László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
787/2016. (XII.15.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok határidő módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
- a 695/2016. (XI.17.) határozat végrehajtási határidejét, 
- a 696/2016. (XI.17.) határozat végrehajtási határidejét, 
- a 697/2016. (XI.17.) határozat végrehajtási határidejét, 
- a 698/2016. (XI.17.) határozat végrehajtási határidejét, 
- a 699/2016. (XI.17.) határozat végrehajtási határidejét, 
- a 700/2016. (XI.17.) határozat végrehajtási határidejét, 
- a 701/2016. (XI.17.) határozat végrehajtási határidejét, 

 a 702/2016. (XI.17.) határozat végrehajtási határidejét 2017. február 28-ára 
 módosítja. 

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

jelentés II. részével nem érintett egyéb rendelkezéseit változatlan tartalommal 
hatályban tartja. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a 
Modern Városok Program dunaújvárosi végrehajtásával összefüggő adatok 
nyilvánosságának biztosításáról szóló rendelet megalkotása tárgyában” című 
előterjesztést – mellette szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – nem fogadta el. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné), tartózkodott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, 
Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
788/2016. (XII.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 

módosítását megalapozó tétel elfogadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 3/2016. (II.19.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban költségvetési rendelet) következő 
módosításában rendezi a Polgármesteri Hivatal feladatellátás céljait szolgáló 
gépkocsibeszerzés előirányzatát oly módon, hogy a költségvetési rendelet 7.a 
mellékletének 2. Városüzemeltetés/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály 
cím 14. sorában szereplő Gépjármű beszerzés előirányzatot – 8.000 E Ft-ot – 
átcsoportosítja a költségvetési rendelet 7.c mellékletének Polgármesteri Hivatal 1.6 
Műszaki berendezések, gépek, járművek és 1.8. Beruházási célú áfa soraira, 
valamint további - 600 E Ft – fedezetet biztosít az említett sorokon a Polgármesteri 
Hivatal gépjármű-értékesítésből származó felhalmozási célú többletbevételéből. 

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

foglaltakat a 2016. évi költségvetés jelen módosítása során vegye figyelembe. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
            a jegyző 
                    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
             a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
             a pénzügyi bizottság elnöke 
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
           - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
             a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:   a 2016. évi költségvetési rendelet jelen módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné), tartózkodott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, 
Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – megalkotta a 35/2016. 
(XII.16.) önkormányzati rendeletet. 
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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, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – megalkotta a 
36/2016. (XII.16.) önkormányzati rendeletet. 
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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, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – megalkotta a 
37/2016. (XII.16.) önkormányzati rendeletet. 
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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, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – megalkotta a 
38/2016. (XII.16.) önkormányzati rendeletet. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), 
nem szavazott 1 fő (Gombos István)távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
megalkotta a 39/2016. (XII.16.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 
2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

789/2016. (XII.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata működtetésében lévő 

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

szolgáltatói áremelés elfogadásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által fenntartott 
köznevelési intézményekben (óvoda, általános és középiskola), valamint az 
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai a 
2017.  február 1-jétől alkalmazandó szolgáltatási díjat (nyersanyagköltség és 
rezsiköltséget)  az alábbiak szerint határozza meg: 

 
Intézmény nyersanyagköltség 

Ft/nap/adag 
Rezsi 

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

Óvoda 341 + áfa 371 + áfa 712 +áfa 
Általános iskolai 

napközi 
otthon 
- tízórai 
- ebéd 
- uzsonna 

424 + áfa 
 

68 + áfa 
288 + áfa 
67 + áfa 

363 + áfa 
 

85 + áfa 
193 + áfa 
85 + áfa 

787 +áfa 
 

153 +áfa 
482 +áfa 
152 +áfa 

Általános iskolai 
ebéd 

288 + áfa 193 + áfa 482 +áfa 

Középiskolai 
ebéd 

307 + áfa 233 + áfa 540 +áfa 

Középiskolai 
kollégium 

reggeli 
ebéd 
vacsora

707 + áfa 
161 + áfa 
307 + áfa 
239 + áfa 

632 + áfa 
180 + áfa 
233 + áfa 
219 + áfa 

1339 +áfa 
341 +áfa 
540 +áfa 
458 +áfa 

ESZI 552 + áfa 255 + áfa 807 +áfa 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pontban 
foglalt döntést az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének tervezésekor 
vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

  a polgármester 
 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
   a jogi és szervezési Igazgatóság igazgatója 
 - a költségvetés módosításáért: 

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

  a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója
Határidő:   2017. évi költségvetési rendelet tervezése 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. február 1-jétől az étkezési térítési 

díjak emelkedése miatt  
a Dunaújvárosi Óvoda intézmény esetében 1.695.443,- forinttal, 
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet esetében 924.000,- forinttal, 
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézményben esetében 5.975.000,- forinttal  
megemeli a 2017. évi költségvetésében az intézményfinanszírozás összegét. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 3. pontban 

foglalt döntést az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezése során vegye 
figyelembe. valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalások teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

         a polgármester 
      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
             a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
  - a költségvetés tervezéséért: 
    a jegyző 
   - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

Dunaújvárosi Óvoda, a Gazdasági Ellátó Szervezet, illetve az ESZI vezetőit 
tájékoztassa a közgyűlés határozatáról. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 

                          a polgármester 
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                          a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő:     2016. december 30. 



32 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 
2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) 
– megalkotta a 40/2016. (XII.16.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
790/2016. (XII.15.) határozata 

az időskorúak átmeneti segélyezésének 2016. december havi biztosítására tett  
intézkedésekről  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése - az időskorúak 2016. évi átmeneti 

segélyezésének biztosítása érdekében - a 2016. évi költségvetés szociális segélyezés 
átmeneti segély előirányzatát 62.500 E Ft-tal, továbbá az igazgatás dologi kiadás sorát 
5.000 E Ft-al megemeli.  
 

2. A támogatás fedezetéül a Közgyűlés a 2016. évi költségvetés rendelet: 
-  5.b. melléklet általános tartalék sorból 60.000 E Ft-ot, és 
- az 5.b.melléklet intézményi tartalék sorból 7.500 E Ft-ot  
jelöl meg. 

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

szereplő feladatban költségvetés kihatását a soron következő költségvetési 
rendeletmódosításban szerepeltesse. 
 
Felelős:     - a költségvetés módosításáért 

              a jegyző       
                  - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője           
Határidő:     a 2016. évi költségvetési rendelet következő módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – megalkotta a 
41/2016. (XII.16.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 
2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) 
– megalkotta a 42/2016. (XII.16.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Besztercei Zsolt képviselő módosító javaslatát – 
mellette szavazott 6 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Pintér Attila, Tóth Kálmán), tartózkodott 6 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné), nem szavazott 1 fő 
(Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – nem fogadta el és 
a következő határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
791/2016. (XII.15.) határozata 

Besztercei Zsolt képviselő módosító javaslatáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Besztercei Zsolt képviselő azon módosító 
javaslatát, mely szerint legyen a határozati javaslatnak egy „C” változata is, mely szerint 
a köztisztviselői illetményalap 10%-kal emelkedik, nem fogadta el. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, 
Sztankovics László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
792/2016. (XII.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 
foglalkoztatottak bérfejlesztésével kapcsolatos döntés meghozataláról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a hivatal alkalmazottai tekintetében 

2017. évben 8,67% mértékű bérfejlesztést támogat.  
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 

önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezésénél, az 1. pontban foglaltakat 
vegye figyelembe. 

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

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott közszolgálati 
jogviszonyban álló köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának 
egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítására az 1. 
pontban foglaltak szerint intézkedjen. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

   a jegyző 
 - a végrehajtásban való közreműködésért: 
   a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
   a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 

Határidő:       a 2017. évi költségvetési rendelet tervezése 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – megalkotta a 
43/2016. (XII.16.) önkormányzati rendeletet. 
 
 (Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné), tartózkodott 3 fő (Barta Endre, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
793/2016. (XII.15.) határozata 

az önkormányzat 2016. I-IX. havi összesített pénzügyi terve teljesítéséről 
szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. I-IX. havi összesített pénzügyi terve 
teljesítéséről szóló tájékoztatót. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
794/2016. (XII.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére 2016. 
évre nyújtott támogatási összegek felhasználásáról szóló elszámolás 

elfogadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja a határozat 1. 
sz. melléklete szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata elszámolását, a közfoglalkoztatással összefüggő bér és járulék 
kiadásainak, valamint a közfoglalkoztatással kapcsolatban felmerülő önerő (személyi 
juttatások, járulékok, dologi kiadások) finanszírozására 2016. évre nyújtott 
mindösszesen 12 M Ft összegű önkormányzati támogatásról. 

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

közlésére. 
 

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási Igazgató 

Határidő: 2016. december 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
795/2016. (XII.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által végzett 
feladatellátások (közfoglalkoztatás, akkreditált és OKJ-s képzések) kapcsán 

felmerülő költségvetési többlettámogatási igény elbírálásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. január 02-tól 2017. december 31-

ig 7.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít Dunaújváros MJV Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatának a határozat 1. sz. mellékletét képező támogatási 
szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. január 02-tól 2017. december 31-

ig 4.800.000 Ft visszatérítendő támogatást biztosít Dunaújváros MJV Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatának a határozat 2. sz. mellékletét képező támogatási 
szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően. 

 
3.  A határozat 1. és 2. pontjában meghatározott támogatások forrását a 2017. évi 

költségvetés 12002 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása, 084020 Nemzetiségi 
közfeladatok ellátása és támogatása soron tervezett előirányzaton nevesíti. 

 
4. Dunaújváros MJV Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1. és 2. pontban foglalt 

támogatási szerződések aláírására, a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás 
teljesítésére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

           a polgármester  
         - a költségvetés tervezéséért: 
           a költségvetési és pénzügyi osztály 
         - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
           a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője 

Határidő: - a határozat megküldésére: 2016.december 28. 
           - a szerződés megkötésére: 2016. december 30. 
 
5. Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és a 2. pontban foglalt 

kötelezettségvállalásokat a 2017. évi költségvetési rendelet tervezése során vegye 
figyelembe. 
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Felelős: - a szerződés aláírásában és a határozat megküldésében való 

                    közreműködésért: 
           a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője 
         - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
           a költségvetési és pénzügyi osztály 

Határidő:  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, 
Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
796/2016. (XII.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Integrált Területi Program módosításának elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja az 

előterjesztés mellékletét képező, Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi 
Program módosított változatát. 

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

döntéséről a Nemzetgazdasági Minisztériumot, illetve a regionális fejlesztési 
programokért felelős helyettes államtitkárt tájékoztassa a dokumentum végső 
jóváhagyása érdekében. 

 
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: a tájékoztatás megküldésére: 2016. december 20. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, 
Sztankovics László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
797/2016. (XII.15.) határozata 

a Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum együttműködési 
megállapodásának elfogadásáról 

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

képező a Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Konzultációs Fórum 
együttműködési megállapodását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér Megyei Foglalkoztatási és 

Gazdaságfejlesztési Fórumba Cserna Gábor polgármestert delegálja. 
 

Felelős: - a határozat közléséért: 
           a jegyző 

                   - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                    a főépítészi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                    a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 

Határidő: 2017. január 13. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Gombos István), 
távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
798/2016. (XII.15.) határozata 

a TOP-6.8.2-15 kódszámú „DUNA-MUNKA-TOP” című projekt vonatkozásában felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó árajánlatok 

elbírálására és árajánlatok ismételt bekérésére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 703/2016. (XI.17.) határozata alapján a 

TOP-6.8.2-15 azonosítószámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város 
területén és várostérségében” tárgyú projekt vonatkozásában felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására kiküldött ajánlatkérésekre beérkezett 
ajánlatok alapján a határidőre beérkezett ajánlatok alapján az Ész-Ker Kft-t (1026 Budapest, 
Pasaréti út 83.), mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet 
nyilvánítja nyertes ajánlattevőnek. 
A tevékenység ellátására benyújtott ajánlat összege nettó 1 000 000,- Ft + ÁFA, azaz nettó 
egymillió forint + ÁFA, bruttó 1 270 000,- Ft, azaz egymilió-kettőszázhetvenezer forint.  

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

megnevezett feladat végrehajtásához szükséges forrást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP” projektjének 
költségvetése terhére biztosítsa. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                        a polgármester 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a városfejlesztési igazgató 
                     - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: folyamatos 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen 
határozat 2. pontjának figyelembevételével előkészített szerződést írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

   a polgármester 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a városfejlesztési igazgató 
Határidő: 2016. december 29. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

799/2016. (XII.15.) határozata 
Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról a kertes 

mezőgazdasági területeken 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a 

mezőgazdasági területeken lévő, zártkerti művelés alól kivett telkeken a 
beépíthetőséggel kapcsolatos előírások a helyi építési szabályzatban módosuljanak. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a helyi építési 

szabályzat és a rendezési tervek úgy módosuljanak, hogy a 2624/1 hrsz-ú ingatlan 
Mk övezetből lakóterületbe tartozó beépítésre szánt övezetbe kerüljön.  

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

gondoskodjon Dunaújváros helyi építési szabályzatának és a rendezési terveinek az 
1. és 2. pontban foglaltaknak megfelelő módosításának elkészíttetéséről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
        - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

           a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a tervezés elindítására: 2017. január 31. 

          - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti egyeztetési 
             eljárást követő közgyűlés 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a helyi 

építési szabályzat és a rendezési terv 1. és 2. pont szerinti módosításának 
költségeinek fedezetére tervezési szerződést kössön - az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság véleményének kikérését követően - a tervezővel. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
        - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2016. január 31. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
800/2016. (XII.15.) határozata 

a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási szerződés /2016.január-március/ megkötéséről. 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási területén 

végzett közfeladatok 2017. január-március hónapban történő ellátására bruttó 
203.833.796,- Ft összegben a DVG Zrt.-vel a határozat mellékletét képező 
szolgáltatási keretszerződést köt. 

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

közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 203.833.796,- Ft-ot hagy 
jóvá, mely kötelezettségvállalás fedezete a 2017. évi költségvetésben biztosítja. 

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

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2017. 
január-március hónapra szóló, a határozat mellékletét képező szolgáltatási 
keretszerződést aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 

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

Határidő: 2016. december 30. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban 
foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a jegyző 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
801/2016. (XII.15.) határozata 

Javaslat 2017. január-március hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és 
kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 

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

képező vállalkozási keretszerződést, bruttó 20.865.475,-Ft összegben megköti a 
DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 

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

közigazgatási területén végzett köztisztasági feladatok ellátására bruttó 
20.865.475,- Ft-ot hagy jóvá, mely kötelezettségvállalás fedezetét a 2017. évi 
költségvetésben biztosítja. 

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

Dunanett Nonprofit Kft.-vel az 1. pontban jóváhagyott vállalkozási keretszerződést 
írja alá.  

  
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 

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

Határidő: 2016. december 30. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

802/2016. (XII.15.) határozata 
Dunaújváros közigazgatási területén a földfelszíni patkánylyukak feltöltési 

munkáira 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi döntést hozza: 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros közigazgatási területén 

a  földfelszíni patkánylyukak feltöltési munkáinak elvégzését a Roxin Group Kft.-től 
rendeli meg bruttó 5.334.000,-Ft összegben. 

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

közigazgatási területén a földfelszíni patkánylyukak feltöltési munkáinak 
elvégzésére  5.334.000,-Ft-ot hagy jóvá, mely kötelezettségvállalás fedezetét a 
2017. évi költségvetésben  biztosítja. 

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

Roxin Group Kft.-val 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31. -ig szóló, a határozat mellékletét 
képező vállalkozási szerződést aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                       a polgármester 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 

Határidő: 2016. december 30. 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

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

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja 



50 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
803/2016. (XII.15.) határozata 

a Vasmű út 10. szám alatti dunaújvárosi orvosi ügyelet  épületének felújítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Vasmű út 10. szám 

alatti dunaújvárosi orvosi ügyelet épületének felújítására Vállalkozási szerződést 
kíván kötni a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel, (2400 Dunaújváros, 
Kenyérgyári út 1.) nettó 5.625.642. - Ft + ÁFA (bruttó: 7.144.565.- 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 szereplő „Egészségügyi kiadások” cím alatti,  „dologi kiadások” 
 sorából átcsoportosított összeg biztosítja, mely összeg a rendelet 7/b. melléklet 
„Városfejlesztés és rendezés” cím alatt „Vasmű út 10. - orvosi ügyelet felújítása” új 
soron kerül rögzítésre.  

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

tulajdonosi hozzájárulás beszerzését követően a határozat 1. pontjaiban szereplő  
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 
           a jogi, szervezési és intézményfenntartási osztály vezetője 

Határidő: 2016. december 30. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el és a 
2017. évre áthúzódó költségvetési kiadás előirányzatot a 2016. évi költségvetés 
soron következő módosítása alkalmával a rendelet 5. b melléklet 2017. évi tartalék 
előirányzat elnevezéssel vezesse át. 
 
 



51 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a jegyző 
             - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
  a városüzemeltetési és beruházásii osztály vezetője 
             - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2016. december 30. 
                    - a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő 
(Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
804/2016. (XII.15.) határozata  

A dunaújvárosi gyepmesteri telep karbantartási és javítási munkáinak ellátásáról szóló 
szerződéstervezet véleményezésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt. bruttó 2.873.753-Ft 

összegű árajánlatát a Dunaújváros Tanya 1063. Gyepmesteri telep főépületének tető 
felújítási munkáira vonatkozóan és felhatalmazza a polgármestert, hogy 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: - a határozat közlésére: 2016. december 23. 
                     - a szerződés aláírására: 2016. december 23. 

 
2. A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a felújítási munkákhoz szükséges fedezetet a 

2016. évi költségvetésről és végrehajtásainak szabályairól szóló 3/2016 (II.19.) 
önkormányzati rendelete 7.b mellékletben a „Városfejlesztés -és rendezés” cím alatt 5. 
„Gyepmesteri telep felújítása 2. ütem” sorában megjelölt bruttó 2.000.000,- Ft keretből, 
valamint a fennmaradó bruttó 873.753-, Ft költséget a 10. „Margaréta Óvodánál 2 lépcső 
felújítása” előirányzat sorról átcsoportosítással biztosítja. 

 
3. A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2017. évre áthúzódó 

költségvetési kiadás előirányzatot a 2016. évi költségvetés soron következő módosítása 
alkalmával a rendelet 5.b melléklet 2017. évi tartalék előirányzat elnevezéssel vezesse át. 

 
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. december 23. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
805/2016.(XII.15.) határozata 

a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó 2016. évi 
megállapodás 3. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletében 

megadottak szerint módosítja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat között a 2016. március 23-án létrejött, a 
2016. évi üzemeltetésről szóló megállapodást. 
A megállapodás 3. számú módosítása során jelentkező többlet költség: 133.350.- 
Ft + ÁFA ügyvédi díj. 
 

2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016. 
(II.19.) rendelet 5. mellékletének Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás során 
fedezetet biztosít. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített, a Dunaújvárosi Partvédelmi 
Vállalattal kötött a dunaújvárosi magas part védelmi rendszerének 2016. évi 
üzemeltetéséről szóló megállapodás 2. számú módosítását aláírja, 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. december 29. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

806/2016. (XII.15.) határozata 
Dunaújváros területén buszöböl megerősítési, járda akadálymentesítési és 

útburkolat vízelvezetési munkálataira kötött vállalkozási keretszerződés 
módosításáról 

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

Vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítását a határozat mellékletét képező 
tartalommal 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. december 23. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy  

kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos módosításokat végezze 
el és a 2017. évre áthúzódó költségvetési kiadás előirányzatot a 2016. évi 
költségvetés soron következő módosítása alkalmával a rendelet 5. b melléklet 2017. 
évi tartalék előirányzat elnevezéssel vezesse át a 2016. december 31-i pénzforgalmi 
adatok alapján. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

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

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

     Határidő: 2016. december 23. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Cserna 
Gábor, Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 
(A szavazás után Gombos István alpolgármester jelezte, hogy a szavazás 
eredményéhez még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás 
eredményeként: 12 igen szavazat, nem szavazott 1 fő, távol lévő 2 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
807/2016. (XII.15.) határozata 

Dunaújváros területén út, járda és lépcső javítási munkálataira kötött vállalkozási 
keretszerződés módosításáról 

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

Vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítását a határozat mellékletét képező 
tartalommal 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. december 23. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy  

kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos módosításokat végezze 
el és a 2017. évre áthúzódó költségvetési kiadás előirányzatot a 2016. évi 
költségvetés soron következő módosítása alkalmával a rendelet 5. b melléklet 2017. 
évi tartalék előirányzat elnevezéssel vezesse át a 2016. december 31-i pénzforgalmi 
adatok alapján. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

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

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

     Határidő: 2016. december 23. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
808/2016. (XII.15.) határozata 

Dunaújváros területén út, járda és közúti tartozékok javítási munkálataira kötött 
vállalkozási keretszerződés módosításáról 

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

Vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítását a határozat mellékletét képező 
tartalommal 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. december 23. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy  

kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos módosításokat végezze 
el és a 2017. évre áthúzódó költségvetési kiadás előirányzatot a 2016. évi 
költségvetés soron következő módosítása alkalmával a rendelet 5. b melléklet 2017. 
évi tartalék előirányzat elnevezéssel vezesse át a 2016. december 31-i pénzforgalmi 
adatok alapján. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

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

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

     Határidő: 2016. december 23. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő 
(Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
809/2016. (XII.15.) határozata 

Dunaújváros, Dózsa Mozi előtti buszmegálló (Keleti oldal) burkolatsüllyedéseinek 
javítási munkáira megkötött vállalkozási keretszerződés 2. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja DMJV Önkormányzata és a DVG Zrt. 

között 2015. szeptember 28-án létre jött a Dózsa Mozi előtti buszmegálló (Keleti oldal) 
burkolatsüllyedés javítási munkáinak elvégzése tárgyú vállalkozási szerződés 2. számú 
módosítását és felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 2. számú 
vállalkozási szerződés módosítást a DVG Zrt-vel írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2016. december 30. 
                     - a szerződés aláírására: 2016. december 30. 
 
2. A kötelezettségvállalás fedezete a 3/2016. (II.19.) Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet 7b. melléklet – „2.Városüzemeltetési feladatok/Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési Osztály” „3. Vasmű út Dózsa Mozi buszöböl felújítása mindkét oldalon 1. 
ütem (tervezés + kivitelezés):” - szakfeladaton 5.401.000,- Ft biztosított. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 2017. évre áthúzódó 
költségvetési kiadás előirányzatot a szerződéssel lekötött 4.252.497,+ Ft + Áfa azaz 
négymillió-kettőszázötvenkettőezer-négyszázkilencvenhét forint + Áfa összeget a 2016. évi 
költségvetés soron következő módosítása alkalmával a rendelet 5b melléklet 2017. évi 
tartalék előirányzat elnevezéssel vezesse át.  

 
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. december 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Cserna 
Gábor, Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 
(A szavazás után Gombos István alpolgármester jelezte, hogy a szavazás 
eredményéhez még plusz kettő igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás 
eredményeként: 12 igen szavazat, nem szavazott 1 fő, távol lévő 2 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
810/2016. (XII.15.) határozata 

Dunaújváros területén 6 db gyalogátkelőhely kivitelezési munkáira megkötött 
vállalkozási keretszerződés 1. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja DMJV Önkormányzata és a 

DVG Zrt. között 2016. június 20-án létre jött Dunaújváros területén 6 db 
gyalogátkelőhely (3 db Bocskai I. utca, 2 db Táncsics M. út – Esze T. u. 
kereszteződés, 1 db Kallós D. utca) kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyú 
vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítását és felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat mellékletét képező 1. számú vállalkozási szerződést módosítást a 
DVG Zrt-vel írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2016. december 30. 
                    - a szerződés aláírására: 2016. december 30. 
 
2. A kötelezettségvállalás fedezete a 3/2016. (II.19.) Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet 7a. melléklet – „Városfejlesztés és -rendezés” „3. Kijelölt 
gyalogátkelőhelyek létesítése (eng. terv + kivitelezés):” - szakfeladaton 22.500.000,- 
Ft biztosított. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 2017. évre 
áthúzódó költségvetési kiadás előirányzatot a szerződéssel lekötött 11.556.330,+ Ft + 
Áfa azaz tizenegymillió-ötszázötvenhatezer-háromszázharminc forint + Áfa összeget 
a 2016. évi költségvetés soron következő módosítása alkalmával a rendelet 5b 
melléklet 2017. évi tartalék előirányzat elnevezéssel vezesse át.  
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                     a jegyző 
                   - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                   - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                     a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő: - a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
                     - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2016. december 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Izsák Máté), távol 
lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
811/2016. (XII.15.) határozata 

Dunaújváros, Kodály Z. (volt Kisdobos és Úttörő) utcai parkoló kivitelezési munkáira 
megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja DMJV Önkormányzata és a DVG Zrt. 

között 2016. augusztus 23-án létre jött Dunaújváros, Kodály Z. (volt Kisdobos és Úttörő) utcai 
parkoló kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyú vállalkozási keretszerződés 1. számú 
módosítását és felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 1. számú 
vállalkozási szerződést módosítást a DVG Zrt-vel írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2016. december 30. 
                     - a szerződés aláírására: 2016. december 30. 
 
2. A kötelezettségvállalás fedezete a 3/2016. (II.19.) Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet 7a. melléklet – „1. Városfejlesztés és -rendezés/Városüzemeltetési 
és Városfejlesztési Osztály”, „1. Kisdobos u. 1-3. mögötti parkoló építése (eng. terv + 
kivit.):”szakfeladatokon 10.622.000,- Ft – biztosított. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 2017. évre áthúzódó 
költségvetési kiadás előirányzatot a szerződéssel lekötött 4.932.409,+ Ft + Áfa azaz 
négymillió-kilencszázharminckétezer-négyszázkilenc forint + Áfa összeget a 2016. évi 
költségvetés soron következő módosítása alkalmával a rendelet 5b melléklet 2017. évi 
tartalék előirányzat elnevezéssel vezesse át.  

 
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. december 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő 
(Gombos István, Izsák Máté), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

812/2016. (XII.15.) határozata 
Dunaújváros, Aranyvölgyi út – Köztársaság út kereszteződésben gyalogátkelőhely 
engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére megkötött vállalkozási szerződés 

1. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja DMJV Önkormányzata és a 

Via-Plan Kkt. között 2016. június 26-án létre jött Dunaújváros, Aranyvölgyi út – 
Köztársaság út kereszteződésben gyalogátkelőhely engedélyezési és kiviteli tervének 
elkészítése tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosítását és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 1. számú vállalkozási szerződést 
módosítást a Via-Plan Kkt-vel írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  - a határozat közlésére: 2016. december 30. 
                     - a szerződés aláírására: 2016. december 30. 
 
2. A kötelezettségvállalás fedezete a 3/2016. (II. 19.) Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet 7a. melléklet – „Városfejlesztés és -rendezés” „3. Kijelölt 
gyalogátkelőhelyek létesítése (eng. terv + kivitelezés):” - szakfeladaton 22.500.000,- 
Ft biztosított. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 2017. évre 
áthúzódó költségvetési kiadás előirányzatot a szerződéssel lekötött 200.000,+ Ft + 
Áfa azaz kettőszázezer forint + Áfa összeget a 2016. évi költségvetés soron 
következő módosítása alkalmával a rendelet 5b melléklet 2017. évi tartalék 
előirányzat elnevezéssel vezesse át.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                     a jegyző 
                   - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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                   - 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. december 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Gombos István, 
Izsák Máté, Pintér Attila), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
813/2016. (XII.15.) határozata 

a dunaújvárosi partvédőmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandi 
öbölbe történő átvezetése tárgyában kötött  szerződések 1. számú módosítására  

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a dunaújvárosi partvédőmű 

víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandi öbölbe történő átvezetése tárgyában 
a DVG  Zrt.-vel 2015. október 26-án és az Intercisa Múzeummal 2016. 04. 20-án 
kötött szerződésekben a munkák befejezésére vonatkozó határidők 2017. július 31 -
ei  módosításához és a műszaki tartalom kiviteli tervekhez történő igazításához. 

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

határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződés 1. számú módosítását a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel, és a határozat 2. számú mellékletét képező 
Szolgáltatási szerződés 1. számú módosítását az Intercisa Múzeummal írja alá. 

     
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2016. december 30. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos módosításokat végezze 
el és a  2017. évre áthúzódó költségvetési kiadás előirányzatot a 2016. évi 
költségvetés soron  következő módosítása alkalmával a rendelet 5. b melléklet 
2017. évi tartalék előirányzat elnevezéssel vezesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
   a jegyző 
              - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                a városüzemeltetési és beruházásii osztály vezetője 
              - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére:  2016. december 30. 
                 - a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő 
(Gombos István, Izsák Máté), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
814/2016. (XII.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város közterületén működtetett térfelügyeleti 
kamerarendszer 12 db kamera fejlesztésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújváros térfelügyeleti 

kamerarendszer 12 db kamerával való bővítése” 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) ERANDÓ KFT. (székhely:1149 Budapest, Angol u. 77.) 
b) NEOKONT KFT. (székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 210/A) 
c) NBB Vagyonvédelmi KFT. (székhely: 1181 Budapest, Darányi I. u. 12.) 

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

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

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

507/2012. (XII.13.) közgyűlési határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat 4.1. 
pont b.a) alpontjában foglalt átruházott hatáskörben felmerülő valamennyi a 
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó kérdésben a bírálóbizottság véleményének 
kikérése mellett hozza meg döntéseit és, a Közgyűlés soron következő rendes 
ülésén ezen átruházott feladatok végrehajtásáról nyújtson tájékoztatást.  

 
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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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő 
(Gombos István, Izsák Máté), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

815/2016.(XII.15.) határozata 
Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátására tárgyában 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros közvilágítási 

berendezéseinek villamos energia ellátására tárgyában uniós értékhatár alatti 
értékű hirdetmény és tárgyalás nélküli (Kbt. 115. §. (1) bekezdés) szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárást indított. 

 
2. MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) ajánlattevő által 

benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő 
alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi 
felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – 
foglaltaknak. 

 
3. ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74) ajánlattevő 

által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és 
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlattevő ajánlata megfelel az 
ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – 
foglaltaknak. 

 
4. E. ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ( 1134 Budapest, Váci 

út 17.)  ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn 
kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlattevő ajánlata 
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen 
a Kbt.-ben – foglaltaknak. 

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

eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, 
Szentendrei út 207-209.) mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó 
gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek. A nyertes ajánlat összege nettó 
11,04,-Ft/kWh+ÁFA 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az eljárás 

eredményes. 
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7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az 5. pont figyelembevételével előkészített szerződést írja alá. 

 
8. Az 5. pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezetet a Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja. A 2018. évre 
áthúzódó rész fedezetét a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. 
évi költségvetésében biztosítja. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért 

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

Határidő:   2017. január 31. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

816/2016. (XII.15.) határozata 
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„ tárgyban 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „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 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 113. §-a szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatott nyílt 
közbeszerzési eljárást indított. 

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

eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján az Inter-Ambulance Egészségügyi 
és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (1145 Budapest, Thököly 
út 165. I. em. 5.) mint érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet 
nyilvánítja nyertesnek. A nyertes ajánlat összege 1.397.000,- Ft/hó. 

 
3. A 2. pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezetet az Önkormányzat a 

2017. évi költségvetésében biztosítja. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a 2-3. pontok figyelembevételével előkészített szerződést írja alá. 
      

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

Határidő: - a határozat közlésére, a szerződés aláírására: 2017. január 13. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, 
Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

817/2016. (XII.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a  

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum között létrejövő  
vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum, a 
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata között létrejövő, a határozat mellékletét képező vagyonkezelési 
szerződést megismerte és jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármesterét, hogy a szerződést aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                       a polgármester 

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

Határidő: -  a határozat közlésére: 2016. december 20. 
-  a szerződés aláírására: a szerződés beérkezését követő 15 nap                                  
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 3 fő 
(Barta Endre, Gombos István, Izsák Máté), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
818/2016. (XII. 15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Székesfehérvári 
Tankerületi Központ között létrejövő megállapodás, valamint vagyonkezelési 

szerződés jóváhagyására 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(KLIK), valamint a KLIK jogutódja, a Székesfehérvári Tankerületi Központ, illetve 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejövő, a határozat 1. számú 
mellékletét képező megállapodást, valamint 2. számú mellékletét képező 
vagyonkezelési szerződést megismerte és jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét a dokumentumok aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

a polgármester 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője                                   
Határidő: -  a határozat közlésére:  2016. december 20. 

-  a szerződés aláírására: 2016. december 15.     
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
819/2016. (XII.15.) határozata 

a dunaújvárosi lakosok közbiztonságérzetét növelő eszközök beszerzéséről és 
felszereléséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a dunaújvárosi lakosok 

közbiztonságérzetét növelő eszközök beszerzése és felszerelése céljából 500.000 Ft, 
azaz ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Dunaújváros és 
Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány (székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza 
tér 2. nyilvántartási száma: 07-01-0000068, elnöke: Udvardi Sándor, a továbbiakban: 
Közalapítvány) részére azzal a megkötéssel, hogy az átadott támogatásból minimum 
600 darab riasztóeszköz beszerzését teljesítik, a fennmaradó összeg pedig a 
felszerelést és kivitelezést végző szervezetek részére kerül átadásra a Közalapítvány 
által. 

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

meghatározott támogatás átadására Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásának szabályairól szóló 
3/2016 (II. 19.) rendelet 5C. melléklet 18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb 
kiadásai fejezet "18.5.1. Civil szervezetek felosztható kerete" című előirányzat 
sorának terhére biztosít fedezetet. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert, 

hogy jelen határozat mellékletét képező Támogatási szerződést írja alá, és a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásban történő rögzítéséről gondoskodjon. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásért:  
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéért: a polgármester 

                        - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételében való 
                          közreműködésért: 

                   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2016. december 16. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert, 
hogy gondoskodjon jelen határozatnak a Közalapítvány részére történő 
megküldéséről. 

 
Felelős: - a polgármester 

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

Határidő: 2016. december 16. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
820/2016. (XII.15.) határozata 

az Intercisa Múzeum előirányzata megemelésére vonatkozó döntés 
visszavonásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intercisa Múzeum kiállításokra 

vonatkozó, előirányzat-növeléssel járó kérelmének elbírálásáról szóló 
75/2016.(II.18.) határozatát a tervezett kiállítás elmaradása miatt visszavonja, 
egyúttal az így felszabadult 2.000.000,- Ft-tal a 2016. évi költségvetési rendelet 5. b. 
melléklet „Intézményi tartalék” sorát megemeli. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért:  

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

Határidő:   2016. december 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

elhatározottakat a 2016. évi költségvetési rendelet következő módosítása során 
vegye figyelembe. 

 
Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 

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

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
821/2016. (XII.15.) határozata 

 Farkas Lajos lakásvásárlási támogatásra vonatkozó kérelme elbírálásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intercisa Múzeum önkormányzati 

támogatását 1.000.000,- Ft-tal megemeli a 2016. évi költségvetési rendelet 5. b melléklet 
„Intézményi tartalék” sor terhére, Farkas Lajos múzeumigazgató részére lakásvásárlására 
nyújtandó, vissza nem térítendő támogatás érdekében.  

 
Felelős:   - a határozat közléséért:  

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

Határidő:   2016. december 28. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

elhatározottakat a 2016. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye 
figyelembe. 

  
Felelős:    - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő:     a 2016. évi költségvetés módosításának időpontja 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Intercisa Múzeum igazgatóját, hogy a 

támogatás kiutalásáról és a lakásvásárlás megtörténtéről küldjön jelentést a polgármesternek. 
 

Felelős:  - a határozat közléséért:  
                         a polgármester 
                       - a határozat közlésében való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgató 
             - a határozat végrehajtásáért: 
    az Intercisa Múzeum igazgatója 

Határidő:  - a határozat közlésére: 2016. december 28. 
    - a határozat végrehajtására: a lakás megvásárlást követő 8 munkanapon 
                            belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, 
Sztankovics László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
822/2016. (XII.15.) határozata 

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet foglalkoztatotti létszámának 
meghatározásáról és alapító okiratának módosításáról 

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

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/G. § (2) bekezdése alapján 2017. 
január 1. napjával a Dunaújvárosi Tankerületi Központ foglalkoztatotti állományába 
kerülnek – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkáltató 
személyében bekövetkező jogutódlásra vonatkozó rendelkezései alapján – a 
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetnél a tankerületi központ által fenntartott 
köznevelési intézmény működtetését és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális 
feladatokat ellátó 84 fő közalkalmazott. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 

Szervezet közalkalmazotti létszámát 2017. január 1. napjától 24 főben határozza 
meg az alábbiak szerint: 

 
munkakör megnevezése Létszám 

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet: 

igazgató 1 fő 

gazdasági vezető 1 fő 

gazdasági vezető helyettes 1 fő 

gazdasági koordinátor 2 fő 

gazdasági ügyintéző 1 fő 

gazdasági ügyintéző – koordinátor 3 fő 

pénzügyi ügyintéző – főkönyvi könyvelő 2 fő 

főkönyvi könyvelő 2 fő 

munkaügyi ügyintéző 2 fő 

pénztáros 1 fő 



75 
 

élelmezés vezető 1 fő 

élelmezési ügyintéző 5 fő 

pénztáros – gondnok 1 fő 

gépkocsi vezető – karbantartó 1 fő 

összesen: 24 fő 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Dunaújvárosi Gazdasági 

Ellátó Szervezet igazgatóját, hogy az 1. pontban megnevezett munkakörökben 
foglalkoztatott személyek tekintetében a – munkáltató személyében bekövetkező 
változás miatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
jogutódlással kapcsolatos rendelkezéseit (Kjt. 24. § (3) bekezdés) és a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény idevonatkozó rendelkezéseit (Mt. 36-40. 
§) figyelembe véve – az átadás érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

                          a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                      a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
                      a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 

Határidő: 2016. december 30. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – a nyári szünetben iskoláskorú 

gyermekek számára nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és 
étkeztetés biztosítása érdekében – a nyári napközis tábor szervezésével és 
lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátását 2017. január 1. napjától a 
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet feladatkörébe utalja. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4. pontban foglalt feladat ellátására a 

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2017. évi költségvetését 6.850.000.- Ft-tal 
megemeli, melyből 5.000.000.- Ft a megbízási díjak, 1.350.000.- Ft a szociális 
hozzájárulási adó, 394.000.- Ft az egyéb dologi kiadások, 106.000.- Ft az ÁFA 
fedezete. 

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

4-5. pontban foglalt döntést az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezése 
során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 

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

Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Dunaújvárosi Gazdasági 

Ellátó Szervezet Igazgatóját, hogy a 2. pontban foglalt döntést figyelembe véve 
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vizsgálja felül az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint belső 
szabályzatait.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

                      a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                      a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. január 31. 

 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 

Szervezet 170/2015. (IV. 23.) határozattal elfogadott Alapító Okirata módosítására 
az alábbi módosító okiratot fogadja el: 
 

„Okirat száma: 2895-35/2016. 
 

Módosító okirat 
 

A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlése által 2015. április 23. napján kiadott, 11837-7/2015. számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a 
alapján – Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése …/2016. (XII. 15.) 
határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom: 

 
1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja elhagyásra kerül. 
2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata fenntartásában lévő azon költségvetési szervek gazdálkodási 
feladatainak az ellátása külön együttműködési megállapodás alapján, melyek 
éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el.” 
3. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
a.) az Útkeresés Segítő Szolgálat, az Egészségmegőrzési Központ, a Bartók 
Kamaraszínház és Művészetek Háza, az Intercisa Múzeum és a József Attila 
Könyvtár Dunaújváros tekintetében az irányító szerv jóváhagyásával és a 
vonatkozó jogszabályok szerint a gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó 
feladatok ellátása, 
b.) a köznevelési intézményekben az ellátottak étkeztetésének biztosítása, 
c.) az intézmény működtetésével kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, 
finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok ellátása,  
d.) nyári napközis tábor szervezésével és lebonyolításával iskoláskorú 
gyermekek számára nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és 
étkeztetés biztosítása.” 
4. Az alapító okirat 4.4. pont 7-12, és 15 alpontjai elhagyásra kerülnek a 
további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával. 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától 
kell alkalmazni. 
Kelt: Dunaújváros, 2016. december 15. 
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P.H. 

Cserna Gábor 
polgármester” 

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

nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához – a 6. 
pontban hozott döntésről a jelen határozat, a jelen határozat 1. számú mellékletét 
képező módosító okirat, valamint a 2. számú mellékletét képező egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson 
történő átvezetés céljából.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2016. december 23. 
 
10. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
részére. 

 
Felelős:   -  a határozat végrehajtásáért:  

               a polgármester       
            -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                          a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:     a határozat közlésére: 2016. december 21. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, 
Sztankovics László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
823/2016. (XII. 15.) határozata 

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

630/2016. (X. 20.) határozat módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézményekben foglalkoztatottak 2017. évi béren kívüli juttatása fedezetének 
biztosításáról szóló 630/2016. (X.20.) határozat 2. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
„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):  
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 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

13.830.000.- 
4.772.733.- 

18.602.733.- 

Intercisa Múzeum (16 fő):  

 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 (24 
fő): 

 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

1.440.000.- 
496.944.- 

1.936.944.- 

József Attila Könyvtár Dunaújváros (25 fő):  

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

1.500.000.- 
517.650.- 

2.017.650.- 

Mindösszesen (687,55 fő):  

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

41.253.000.- 
14.236.410.- 

55.489.410.-” 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az önkormányzat fenntartásában lévő 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. december 21. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta 
Endre, Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

824/2016. (XII.15.) határozata 
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2016. évi költségvetésének a 

módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – tekintettel arra, hogy a szünidei 

gyermekétkeztetés finanszírozására biztosított összeg jelentősen meghaladja a 
várható teljesítés összegét – a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2016. évi 
irányító szervi támogatását 11.025.246.- Ft-tal csökkenti. 

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

foglalt döntést az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 
során vegye figyelembe. 
  
Felelős: - 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 

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

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
részére. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő:  a határozat közlésére: 2016. december 22. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
825/2016. (XII.15.) határozata 

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2017. évi nyári  
nyitvatartási rendjéről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény 2017. évi nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 
 2017. június 1-től június 30-ig a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 

összes tagintézménye nyitva tart, 
 2017. július 1-től július 31-ig a Makk Marci Bölcsőde tagintézmény zárva van, a 

többi négy tagintézmény nyitva tart, 
 2017. augusztus 1-től augusztus 31-ig a Makk Marci Bölcsőde tagintézmény 

nyitva tart, a többi négy tagintézmény zárva van. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Bölcsődék Igazgatósága 
Dunaújváros intézmény igazgatóját, hogy a 2017. április 21-i nevelés-gondozás 
nélküli munkanapról, valamint a nevelés-gondozás nélküli munkanapon a gyermek 
felügyelete és az étkeztetés biztosítása iránti igény bejelentésének lehetőségéről 
tájékoztassa a szülőket, igény esetén valamennyi tagintézményben biztosítsa a 
gyermekek felügyeletét és az étkeztetést. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény igazgatóját, hogy az 1-2. pontban foglalt döntésről 
tájékoztassa a bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermekek szüleit, törvényes 
képviselőit. 

 
 Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                          a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója  
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő:     2017. február 15. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 
határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
igazgatója részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

              a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  2016. december 23. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
826/2016. (XII.15.) határozata 

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény működésének törvényességi 
ellenőrzéséről készült megállapítások elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény működéséről szóló ellenőrzési jelentésbe foglaltakat 
elfogadja és megállapítja, hogy az intézmény a hatályos ágazati jogszabályoknak 
megfelelően működik. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 
határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
igazgatójának. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

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

Határidő: 2016. december 28. 



84 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
827/2016. (XII.15.) határozata 

az Egészségmegőrzési Központ részére a Martinovics u. 26. szám alatti épületben 
– a körzeti megbízott költözése miatt – felszabaduló helyiség használati jogának 

biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségmegőrzési Központ 
alapító okiratában meghatározott alaptevékenysége ellátásához biztosítja a 
Dunaújváros, Martinovics utca 26. szám alatti, körzeti megbízott költözése miatt 
megüresedő helyiség használati jogát. 

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

határozatot küldje meg az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője részére. 
 

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

    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  2016. december 23. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
828/2016. (XII.15.) határozata 

a Kisebbségekért – Pro  Minoritate Alapítvány XXI. Csángó Bál támogatására irányuló 
kérelmének elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítványt 

400.000,- Ft, azaz négyszázezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti a XXI. 
Csángó Bál támogatására, a határozat mellékletét képező támogatási szerződés feltételei 
alapján. 

 
2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
rendeletében fedezetet biztosít.  

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

továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján a 
Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvánnyal az előkészített céltámogatási szerződést írja 
alá, továbbá jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről a szerződés aláírásától számított 15 napon belül. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő:   - a határozat közlésére:  2016. december 30. 
     - a szerződés aláírására: 2017. január 31. 
  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt 

döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetés 
összeállítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő:  2017. évi költségvetés összeállításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
829/2016. (XII.15.) határozata 

a Dunaújvárosi Zenei Egyesülettel és a Monarchia Zeneművészeti Egyesülettel 
kötött közszolgáltatási szerződés megszűnéséről és a zenei programok jövőbeni 

támogatásával kapcsolatos szándéknyilatkozatról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az Önkormányzat, 

a Dunaújvárosi Zenei Egyesület és a Monarchia Zeneművészeti Egyesület között 
2009-ben megkötött közszolgáltatási szerződés ellehetetlenült, ezért a jelen 
határozattal az megszűnik. Felek egymással szemben semmilyen követeléssel nem 
élhetnek. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért:  

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

Határidő:   2016. december 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 

2017. évtől a város zenei életének szervezése érdekében a Szonáta Zeneművészeti 
Alapítvánnyal kíván együttműködni, a 2017. évtől a költségvetési rendeletébe a 
szervezet támogatását beépíti. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja 
a jegyzőt, hogy az e pontban elhatározottakat a 2017. évi költségvetési előkészítése 
során vegye figyelembe.  

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő:  a 2017. évi költségvetés előkészítésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
830/2016. (XII.15.) határozata 

a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány kérelmének elbírálásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi költségvetési rendelet 5.a. 

melléklet „Előző évről áthúzódó kiadás” DS TV Média kft. Dunaújvárosról image-film 
készítése soron szereplő 500 E Ft-ot az 5. c melléklet „Kulturális és egyéb 
civilszervezetek pályázható kerete” rovatba beépíti. 

 
 Felelős: - a határozat közléséért:  

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

Határidő:  2016. december 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány 

részére 400 E Ft támogatást nyújt a 2017. évi újévi koncert megrendezése 
érdekében, a Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. 

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő:   a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok benyújtását követő 
                  5 munkanapon belül 

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

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

 
     Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 

       a jegyző 
     - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
     Határidő:    a 2016. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – 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, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Gombos (István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
831/2016. (XII.15.) határozata 

a Modern Művészetért Közalapítvány Birkás István életmű kiállítása és katalógusa 
érdekében benyújtott kérelme elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi költségvetési rendelet 5.c. 

melléklet „PERI SE: Pentelei rendezvények” rovat maradványát, azaz 500 E Ft-ot az 5. c 
melléklet  „Kulturális és egyéb civilszervezetek pályázható kerete” rovatba beépíti. 

 
 Felelős:   - a határozat közléséért:  

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

Határidő:    2016. december 30. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Művészetért Közalapítvány részére 
701 E Ft támogatást nyújt Birkás István életmű kiállításának megrendezése és katalógusa 
megjelentetése érdekében a 2016. évi költségvetési rendelet 5. c melléklet „Kulturális és 
egyéb civilszervezetek pályázható kerete” rovat terhére, a Közgyűlés egyúttal felhatalmazza 
a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő:   a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok benyújtását követő 
                   5 munkanapon belül 

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

elhatározottakat a 2016. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye 
figyelembe.  

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

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

 Határidő:   a 2016. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta 
Endre, Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

832/2016. (XII.15.) határozata 
a Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályának 

önkormányzati rendelet ellenőrzése során tett javaslata elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályának Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének az alapellátási területi ellátási kötelezettségről 
szóló 15/2012. (III.9.) önkormányzati rendeletére vonatkozó javaslatát és az abban 
foglaltakkal egyetért. 

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

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályának javaslata alapján készítse el 
az Önkormányzat által biztosított egészségügyi alapellátások körzeteinek 
megállapítására vonatkozó rendeletét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 

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

Határidő: a rendelet Közgyűlés elé terjesztésére: 2017. június 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti 
Osztályának vezetője részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                        a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2017. január 2. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – 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, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
833/2016. (XII.15.) határozata 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási 
szerződés módosítására („5”-ös járat) 

 
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 „5”-ös jelű járat reggeli indulása 03:06 helyett 15 perccel 
korábban, 02:51-kor legyen, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 
mellékleteként csatolt szerződésmódosítást aláírja azzal, hogy a szerződésmódosítás 
2017. február 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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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – 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, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
834/2016. (XII.15.) határozata  

a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi helyi 
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó várható eredményét tartalmazó 

tájékoztató megismeréséről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az Középnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által elkészített, az „A KNYKK Zrt, mint az 
ALBA VOLÁN Zrt. jogutód társaság beszámolója Dunaújváros Megyei Jogú Város 2016. 
évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan” című dokumentumot 
megismerte a határozat mellékletében csatolt tartalom szerint, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                  nyolc napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), 
ellene szavazott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő 
(Szabó Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 
(A szavazás után Barta Endre képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez még 
plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 12 igen 
szavazat, nem szavazott 1 fő, távol lévő 2 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
835/2016. (XII.15.) határozata 

állásfoglalás kialakítására a a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ 
Zrt. által benyújtott menetdíj módosításának tárgyában 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatja a határozat 1. számú 
mellékletében csatolt tarifaemelési javaslatot. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                   nyolc napon belül 
        - a szerződésmódosítás aláírására: 2016. december 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 7 fő (Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), 
tartózkodott 2 fő (Cserni Béla, Lassingleitner Fruzsina), nem szavazott 3 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Izsák Máté), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
836/2016. (XII.15.) határozata 

Mészáros Lászlóné által önkormányzati tulajdonba adott lakás helyreállítási 
munkálatainak végrehajtására (Dunaújváros, Szórád Márton út 2. 4. 1., 151/4/A/17 

hrsz.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem kívánja kicserélni a bejárati ajtót  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező dunaújvárosi 
151/4/A/17 hrsz.-ú, természetben Dunaújváros, Szórád Márton út 2. 4. 1. szám alatt 
nyilvántartott, kivett lakást illetően, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől  
         számított 8 napon belül 



94 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 10 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Cserni Béla), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Gombos 
István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
837/2016. (XII.15.) határozata 

Mészáros Lászlóné által önkormányzati tulajdonba adott lakással kapcsolatos 
közös költség egy részének átvállalására: 

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

Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező dunaújvárosi 151/4/A/17 hrsz.-ú, 
természetben Dunaújváros, Szórád Márton út 2. 4. 1. szám alatt nyilvántartott, kivett 
lakás haszonélvezője, Mészáros Lászlóné által fizetett közös költségből a felújítási díj 
részét, bruttó 780,- Ft/hó, évi 9.360,- Ft és közös képviseleti díjat 1000,- Ft/hó, azaz 
évi 12.000,- Ft összeg megfizetésének kötelezettségét vállalja 2016. december 
hónaptól azzal, hogy Mészáros Lászlóné igazolja 2016. november 30-ig a jelzett 
költségek megfizetését, egyben felkéri a DVG Zrt. vezérigazgatóját, hogy ezen 
összeget Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata felé számlázza ki a 
haszonélvezeti jog fennállásának ideje alatt, egyben felkéri a polgármestert, hogy az 
ingatlan ajándékozási szerződés módosítását – szerződés 6. pontja módosítása – írja 
alá az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérést követően.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltakra figyelemmel a 

2016. évi önkormányzati költségvetés vagyongazdálkodás dologi kiadások 
előirányzata terhére 1.780,- Ft forrást biztosít a vállalkozási szerződés teljesítéséhez 
és a 2016. évre eső felújítási díj fizetéséhez. 

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2016. évi önkormányzati költségvetés soron 
következő módosításakor vegye figyelembe, valamint, hogy a 1. pontban jelzett 
haszonélvezeti jogviszony ideje alatt a felújítási díj összege évente a mindenkor 
költségvetésbe kerüljön beépítésre, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                    a polgármester  
                  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                    a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                  - a költségvetés módosításáért és tervezéséért:  



95 
 

                    a jegyző  
                  - a költségvetés módosításában és tervezésében való közreműködésért: 
                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    a pénzügyi bizottság elnöke  
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
                    a gazdasági igazgatóság költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

838/2016. (XII.15.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 14/2002.(IV.5.) önkormányzati 

rendelete alapján a dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi dunaújvárosi sportolókat és 
edzőiket részesíti jutalmazásban: 

 
NÉV JUTALOM ÖSSZEGE (nettó) 

Hajdu Jonatán 50.000,- Ft

Némedi Konrád (Ifjúsági) 50.000,- Ft

Slihoczki Ádám (Ifjúsági) 22.500,- Ft

Molnár Gergely (Hajdu Jonatán, Némedi 
Konrád, Slihoczki Ádám edzője) 

105.750,- Ft

Gurisatti Gyula 450.000,- Ft

Karácsony Gyula (Gurisatti Gyula edzője) 370.000,- Ft

Kovács Zsófia 550.000,- Ft

Jakab Noémi (Junior) 50.000,- Ft

Trenka János (Kovács Zsófia és Jakab 
Noémi edzője) 

470.000,- Ft 

Joó Gabriella (Kovács Zsófia és Jakab 
Noémi edzője)  

470.000,- Ft 

Halász Dóra Szimonetta (Junior) 50.000,- Ft

Török Dániel (Halász Dóra Szimonetta 
edzője) 

50.000,- Ft

Badics Réka (Halász Dóra Szimonetta 
edzője) 

50.000,- Ft

Vincze Ákos 50.000,- Ft

Rozs Viktória (Junior) 25.000,- Ft
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Vincze Áron (Ifjúsági) 25.000,- Ft

Halász Tibor (Vincze Ákos, Rozs Viktória, 
Vincze Áron edzője) 

50.000,- Ft

Összesen: 2.888.250,- Ft
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a sportolók/sportszakemberek 
jutalmazásához 2.888.250,- Ft + járulékai (780.000,- Ft), és a 2016. december 19-
én 11:00 órakor tartandó ünnepélyes díjátadó költségeihez 100.000,- Ft + járulékai 
(50.000,- Ft) biztosít, egyben utasítja a vagyonkezelési osztály vezetőjét, hogy a 
díjátadáson való részévételhez szükséges feltételeket biztosítsa és értesítse a 
díjazottakat az eseményről. 

 
2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2016. évi költségvetése 5. b. mellékletének 13. sport célok és 
feladatok „személyi juttatások és járulékok” elnevezésű előirányzat során 
3.818.250,- Ft többlet fedezetet biztosít az 5.b. melléklet „pénzeszköz átadások 
tartaléka” soráról történő átcsoportosítás útján. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2016. évi költségvetési rendelet következő módosítása és a 2017. évi költségvetés 
tervezése során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
              -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              -  a költségvetés módosításáért:  
                 a jegyző  
              -  a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke  
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
              -  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
              -  a költségvetés tervezéséért:  
                 a jegyző  
              -  a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke  
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
              -  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő:  a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
                 a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
839/2016. (XII.15.) határozata  

az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt.-vel kötött „Megállapodás ingatlanrészek 
sportcélú hasznosításáról” módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 665/2015. (XI.19.) határozata alapján 
megkötött „Megállapodás ingatlanrészek sportcélú hasznosításáról” című szerződését 
módosítani kívánja a határozat mellékleteként csatolt szerződés szerint, egyben utasítja 
a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és 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 szerződés aláírására: 2016. december 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila), nem szavazott 3 
fő (Barta Endre, Gombos István, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
840/2016. (XII.15.) határozata 

a Média Duna Invest Kft. tartozásának leírásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a bíróság 

az önkormányzati tulajdonú Média Duna Invest Kft. (2400 Dunaújváros, Derkovits u. 
6.) elleni felszámolási eljárását befejezte és a társaságot 2016. március 3. napján 
megszüntette. 

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

önkormányzat 20 millió forint visszatérítendő támogatást nyújtott a Média Duna 
Invest Kft. részére DMJV közgyűlésének 572/2010. (XI.18.) határozata alapján, mely 
összeget a társaság nem fizette vissza az önkormányzatnak. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. és 2. pontjaiban 

foglaltakra teintettel úgy határoz, hogy a Média Duna Invest Kft. 20 millió forintos 
tartozását törli és jóváhagyja a könyvviteli mérlegből történő kivezetését, 
behajthatatlan követelést jogcímen, egyúttal felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

                         a polgármester 
       a jegyző 
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                   követő 8 napon belül 

     - a követelés kivezetésére: 2016. december 31. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila), nem szavazott 3 
fő (Barta Endre, Gombos István, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
841/2016. (XII.15.) határozata 

a Dunaújvárosi Női kézilabda Közhasznú Sportegyesület 
tartozásának elengedéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy az 

önkormányzat 5 millió forint visszatérítendő támogatást nyújtott a Dunaújvárosi Női 
Kézilabda Közhasznú Sportegyesület részére DMJV Közgyűlésének 74/2011. 
(II.24.) határozata alapján, mely összegből a Sportegyesület 192.213,- Ft-ot 
visszafizetett az önkormányzatnak, így a fennmaradó tartozása 4.807.787,- Ft. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi Női 

Kézilabda Közhasznú Sportegyesülettel szemben fennálló 4.807.787,- Ft összegű 
követelését elengedi és jóváhagyja a könyvviteli mérlegből történő kivezetését, 
követelés elengedése jogcímen, egyúttal felkéri a polgármester jelen határozat 
közlésére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                       a polgármester 
     a jegyző 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                   követő 8 napon belül 

                       - a követelés kivezetésére: 2016. december 31. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő 
(Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
842/2016. (XII.15.) határozata 

733/2016.(XI.17.) közgyűlési határozat módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 733/2016.(XI.17.) közgyűlési 
határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosítja: 

 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. január 01. és 2017. július 31. 
között a sportlétesítmény bérleti díj előirányzott keretből bruttó 50.627.723,- Ft 
(bruttó 198.113.650,- Ft maradékát) összeget elkülönít szabad korcsolya 
finanszírozására, diákok szabadidő sportolására és tömegsportra, egyéb 
szabadidős tevékenységre, sportszervezetek pályázaton kívüli 
létesítményhasználatára, fenti tevékenységek oktatási intézmények, jogi és 
természetes személyek általi igénybevételének biztosítására.” 

 
2. A 733/2016.(XI.17.) közgyűlési határozat többi pontja változatlan marad. 
 

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

Határidő: - a határozat közlésére és a szerződés megkötésére: 
                  2016. december 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő 
(Szabó Zsolt, Sztankovics László)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
843/2016. (XII.15.) határozata 

a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. részére 
pótbefizetés elrendeléséről, 2017. évi létesítményhasználat 

megfizetése vállalásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 17.500.000,- Ft, azaz Tizenhétmillió-
ötszázezer forint támogatásban részesíti a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 
Akadémia Nonprofit Kft azzal, hogy a DKKA Kft. vállalja, hogy egyéb 
pénzeszközeiből évi minimum 17.500.000,- Ft összeget 2017. július 31-ig megfizet 
az Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt. részére létesítményhasználat fejében. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a jelen 
határozat mellékletét képező, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit 
Kft., a Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt. és a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata közötti, létesítményhasználati díj megfizetésére vonatkozó 
szerződés aláírására. 

  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 100%-os tulajdonában álló 

Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-ben a polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:183 §-ban foglaltak szerint 
pótbefizetést kíván végrehajtani készpénzben 17.500.000,- Ft összegben, a 
határozat 3. pontjában rögzítettek szerint. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban jelzett pótbefizetést egy 

összegben, az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére kívánja rendezni, 
egyben utasítja a jegyzőt, hogy jelen kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe a 733/2016.(XI.17.) közgyűlési határozatban 
foglaltaknak megfelelően. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő nyolc napon belül 
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Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                      a polgármester 

               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 

                    - a költségvetés tervezéséért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
             a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
                a pénzügyi bizottság elnöke 

                      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                    - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 
                      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:    a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja 
                          a pótbefizetés átutalására: a 2017. évi költségvetés elfogadását és a 
                         2016. évi támogatás elszámolása elfogadását követő 30 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 2 fő (Pintér Attila, Tóth Kálmán), 
ellene szavazott 6 fő (Cserna Gábor, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné), tartózkodott 2 fő (Cserni Béla, Hingyi László), nem 
szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó 
Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
844/2016. (XII.15.) határozata 

a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 2017. évi támogatásának 
az önkormányzat költségvetésébe való betervezéséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a Dunaújvárosi Kohász 
Kézilabda Akadémia 2017. évi támogatásának az önkormányzat költségvetésébe való 
betervezéséről” című határozati javaslatot nem fogadta el. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, 
Sztankovics László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
845/2016. (XII.15.) határozata 

az Önkormányzat és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. között 
fennálló ingatlan- és vételhátralék kezelési faladatok ellátása tárgyban 

kötött megbízási szerződések módosítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG  
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. ingatlankezelési tevékenységére vonatkozó 
megbízását 2017. december 31. napjáig meghosszabbítja. A megbízási díj 2017. 
január 01. napjától jelen határozat 1. számú mellékletét képező megbízási 
szerződében foglaltaknak megfelelően, bruttó 7.268.556,- Ft/év.  

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

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vételhátralék kezelési tevékenységére vonatkozó 
megbízását 2017. december 31. napjáig meghosszabbítja. A megbízási díj 2017. 
január 01. napjától jelen határozat 2. számú mellékletét képező megbízási 
szerződésben foglaltaknak megfelelően, évi 1800.000,- Ft+Áfa.  

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza jelen határozat 1. és 2. számú mellékleteit képező 
megbízási szerződések aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         

                      a polgármester                                    
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  
                      a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését  
                követő 8 napon belül 

                    - a szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                         30 napon belül 
         
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és 2. 

pontokban foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés tervezésekor vegye 
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figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                      a polgármester  
                    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                      a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
               - a költségvetés tervezéséért: 

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

Határidő:     2017. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – 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, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

846/2016. (XII.15.) határozata 
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 

a dunaújvárosi 1449/4 hrsz.-ú, 1449/5 hrsz.-ú és 1460 hrsz.-ú ingatlanok 
őrzése tárgyban vállalkozási szerződések megkötésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Zrt. megbízását 

meghosszabbítja 2017. december 31. napjáig a dunaújvárosi 1449/4 hrsz.-ú, kivett 
„Malom, Műemlék v. Kúria, Irodaház” megnevezésű, Magyar út 35. szám alatti és a 
dunaújvárosi 1449/5 hrsz.-ú kivett „beépítetlen terület” megnevezésű, Petőfi S. u. 
13. szám alatti és a dunaújvárosi 1460 hrsz.-ú, kivett „lakóház, udvar” 
megnevezésű, Magyar út 31. szám alatti ingatlanok őrzés-védelmi, valamint porta- 
és járőrszolgálat feladatok ellátása tárgyban. A 24 órás szolgálatot a DVG Zrt. 1 
fővel látja el 1229,- Ft+Áfa/fő óradíjért. 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza jelen határozat mellékletét képező módosított 
vállalkozási szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         

                      a polgármester                                    
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  
                      a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 

     - a szerződés aláírására: a határozat közlését követő 30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2017. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor 
vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás 
teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                      a polgármester  
                    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
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                      a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                    - a költségvetés tervezéséért:  
                      a jegyző  
                    - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – 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, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
847/2016. (XII.15.) határozata 

az Önkormányzat és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
között fennálló Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetése és karbantartása 

tárgyban kötött üzemeltetési szerződés módosítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. a 
dunaújvárosi 325 hrsz.-ú, természetben a Dunaújváros, Építők útja 9. szám alatt 
található, Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó 
megbízását 2017. december 31. napjáig meghosszabbítja, az önkormányzat bruttó 
241.500.000,- Ft/év üzemeltetési díjat - mely összeg tartalmazza az uszoda 2017. évi 
közüzemi díjait - biztosít a DVG Zrt. részére. 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza jelen határozat mellékletét képező módosított 
üzemeltetési szerződés aláírására.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         

                      a polgármester                                    
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  
                      a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                   követő 8 napon belül 

                        - a szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                             30 napon belül 

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2017. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor 
vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás 
teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                      a polgármester  
                    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                      a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
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                    - a költségvetés tervezéséért:  
                      a jegyző  
                    - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, 
Sztankovics László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
848/2016. (XII.15.) határozata 

 a Dunaújváros, Barátság u. 2/C szám alatti 5.sz. és a Petőfi S. u. 5. szám alatti 2.sz. 
posták üzemeltetése tárgyban üzemeltetési szerződés megkötésére 

a DVG Zrt.-vel 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. a 
Dunaújváros, Barátság u. 2/C szám alatti 5. sz. és a Petőfi S. u. 5. szám alatti 2. sz. 
posták üzemeltetésére vonatkozó megbízását 2017. december 31. napjáig 
meghosszabbítja, a 2. sz. posta bérleti díját is tartalmazó üzemeltetési díj  
12.040.223,- Ft. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező dunaújvárosi Barátság u. 2/C szám 
alatti, 254/3 hrsz.-ú, 206 m2 nagyságú ingatlanból 57,22 m2 nagyságú nem lakás 
célú helyiséget haszonkölcsönbe adja a DVG Zrt. részére, a határozat 2. sz. 
mellékletét képező szerződésben foglaltak szerint, 2017. január 01. napjától 2017. 
december 31. napjáig, a nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény 11.§ (13) 
bekezdése alapján azzal, hogy ott a társaság postai szolgáltatást végezzen. A bérleti 
díj összege, azaz 972.740,-Ft/év támogatásnak minősül, és ezen tényt a támogatás 
összegszerűségével egyetemben DMJV Önkormányzata zárszámadásában és 
illetékes szervei útján közzé köteles tenni a szerződés törvény által meghatározott 
tartalmával egyetemben. 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza jelen határozat 1. és 2. számú mellékleteit képező 
módosított üzemeltetési és haszonkölcsön szerződések aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         

                      a polgármester                                    
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  
                      a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 
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              - az üzemeltetési és haszonkölcsön szerződés aláírására: a határozat  
                         közlését követő 30 napon belül 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2017. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor 
vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás 
teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                      a polgármester  
                    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                      a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                    - a költségvetés tervezéséért:  
                      a jegyző  
                    - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a V. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, 
Sztankovics László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

849/2016. (XII.15.) határozata 
az Alsó Duna-parton található játszótér, erdei tornapálya és 

kiszolgáló helyiségek üzemeltetése tárgyban üzemeltetési szerződés megkötésére 
a DVG Zrt.-vel 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt.-nek az 

Önkormányzata tulajdonát képező Dunaújváros, belterület 372/19 helyrajzi számon 
nyilvántartott, véderdő, közpark, telephely megnevezésű ingatlannak a DVG Zrt. által 
kivitelezett játszóteret, erdei tornapályát és azt kiszolgáló helyiségeket magába foglaló 
részének üzemeltetésére vonatkozó megbízását 2017. december 31. napjáig 
meghosszabbítja a határozat mellékletét képező üzemeltetési szerződésben 
foglaltaknak megfelelően, 2.279.550,- Ft+Áfa/év üzemeltetési díjért. 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza a módosított üzemeltetési szerződés aláírására. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         
                      a polgármester                                    
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  
                      a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 

         - az üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat közlését követő 
                         30 napon belül                 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2017. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor 
vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás 
teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                      a polgármester  
                    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                      a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
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                    - a költségvetés tervezéséért:  
                      a jegyző  
                    - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VI. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, 
Sztankovics László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
850/2016. (XII.15.) határozata 

a Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Mentálhigiénés 
Általános Iskola és Szakképző Iskola fűtését biztosító kazán üzemeltetésére 

és karbantartására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DVG Zrt.-t a Dunaújváros, 
Magyar út 49. szám alatt található, Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár 
János Mentálhigiénés Általános Iskola és Szakképző Iskola fűtését biztosító kazán 
üzemeltetésével és karbantartásával 2017. január 1. napjától 2019. december 31. 
napjáig 18.985,- Ft+Áfa/hó megbízási díjért. 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza a határozat mellékletét képező megbízási 
szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         

                      a polgármester                                    
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  
                      a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 

         - a megbízási szerződés aláírására: a határozat közlését követő 
                         30 napon belül                 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2017. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor 
vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás 
teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                      a polgármester  
                    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                      a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                    - a költségvetés tervezéséért:  
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                      a jegyző  
                    - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VII. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, 
Sztankovics László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
851/2016. (XII.15.) határozata 

 a Dunaújváros, Bercsényi Miklós u. 2. alatti, volt Bánki Donát Gimnázium 
és Szakközépiskola épület őrzésének tárgyban üzemeltetési-őrzési szerződés 

megkötésére a DVG Zrt.-vel 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt.-nek a 

dunaújvárosi 487 hrsz.-ú, Dunaújváros, Bercsényi Miklós u. 2. szám alatt található, 
volt Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola üzemeltetésére és őrzésére 
vonatkozó megbízását 2017. december 31. napjáig meghosszabbítja. Az őrzés díja 
819,- Ft/fő/óra+Áfa, azaz 10.761.660,- Ft/év+Áfa, azaz bruttó 13.667.308,- Ft. Az 
önkormányzat a DVG Zrt.-nek nem fizet vállalkozói díjat az üzemeltetői 
tevékenységért, tekintettel arra, hogy az ingatlan bérbeadásból szárazó bevételeket 
átengedi a társaságnak. 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza jelen határozat mellékletét képező módosított 
üzemeltetési-őrzési szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         

                      a polgármester                                    
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  
                      a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 

     - a szerződés aláírására: a határozat közlését követő 30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2017. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor 
vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás 
teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                      a polgármester  
                    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
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                      a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                    - a költségvetés tervezéséért:  
                      a jegyző  
                    - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 7 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné), tartózkodott 4 fő (Barta Endre, Iván László, 
Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István), távol 
lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – nem fogadta el és a következő 
határozatot hozta: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

852/2016. (XII.15.) határozata 
a DVG Zrt. tagi kölcsön kérelme elutasításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt. részére történő tagi kölcsön nyújtása kérdésben állásfoglalás kialakítására, a 
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. működő- és fizetőképessége 
biztosítására” című határozati javaslat „B” változatát nem fogadta el. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette szavazott 
8 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné), tartózkodott 3 fő (Barta Endre, Pintér Attila, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István), távol lévő 2 fő 
(Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
853/2016. (XII.15.) határozata 

a DVG Zrt. tagi kölcsön kérelme elutasításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-
Hőszolgáltató Kft. (továbbiakban DVCSH Kft.) likviditási helyzetének és a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) DVCSH Kft. általi 
távhőtámogatás összegének módosítási kérelmére vonatkozó állásfoglalásának - 
mely szerint nem a Hivatal által alkalmazott módszertan eredményezte a DVCSH Kft. 
2015. évi veszteséges működését - ismeretében úgy határoz, hogy a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: DVG Zrt.), a DVCSH Kft. többségi 
tulajdonosa részére nem nyújt tagi kölcsönt a Dunaújvárosi Víz,-Csatorna-
Hőszolgáltató Kft. működő-és fizetőképessége biztosítására. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a DVCSH 

Kft. az alábbi intézkedéseket szándékozik megtenni a bevezetett távhődíj támogatás 
negatív értéke miatt keletkezett pénzügyi helyzete stabilitása érdekében: 

 
- DVG Zrt.-vel kötött karbantartási szerződés azonnali hatályú felmondása (50 millió 

forint) 
- a fogyasztókkal kötött költségosztós elszámolások azonnali hatályú felmondása (32 

millió forint) 
- pénzügyi teljesítés azonnali hatályú felfüggesztése, a DVG Zrt.-nek fizetendő 

vagyonbérleti díj vonatkozásában (210 millió forint/év) 
- létszámcsökkentés 15 fő elbocsátásával (45,8 millió forint) 

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

vezérigazgatóját, hogy kezdeményezze a DVCSH Kft. taggyűlésének összehívását, 
- jelen határozat 2. pontjában felsorolt intézkedésekről való döntés vonatkozásában 

azokat taggyűlési hatáskörbe vonva, és ne támogassa az intézkedések megtételét; 
- képviselje a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott 

állásfoglalás alapján kialakított önkormányzati álláspontot, mely szerint a DVCSH 
Kft. a lehetséges hővásárlási megoldások közül azt válassza, amely alapján a 
társaság gazdálkodása nem lesz veszteséges. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-
vezérigazgatóját, hogy a DVCSH Kft. taggyűlésén jelen határozat 3. pontjában 
foglaltakkal egyezően szavazzon, egyúttal a taggyűlés határozatát küldje meg a 
polgármester részére. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy amennyiben a 

DVCSH Kft. ügyvezetője jelen határozat 2. pontjában meghatározott intézkedésekről 
taggyűlési határozatot mellőzve dönt, úgy felhatalmazza a DVG Zrt. elnök-
vezérigazgatóját, hogy a kártérítési igénnyel lépjen fel a társasággal, és az 
ügyvezetővel szemben szerződésszegő magatartás esetén. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a DVCSH Kft.-be az 

önkormányzat által delegált felügyelő bizottsági tagokat az ügyvezető tevékenysége 
fokozott ellenőrzésére. 

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

vezérigazgatóját, hogy kezdeményezze a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalnál a működési engedély visszavonását, amennyiben a 
vagyonbérleti díj fizetését felfüggeszti a DVCSH Kft. 

 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármester jelen határozat 

közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester  
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                  8 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Gombos István, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
854/2016. (XII.15.) határozata 

a volt II. számú orvosi rendelő 
(Dunaújváros, Szórád Márton út 39. 36/4 hrsz.) 

adásvételi szerződés módosítására és kiegészítésére 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Dunaújvárosi Járási Hivatala Földhivatali Osztályának a volt II. számú orvosi rendelő 
(Dunaújváros, Szórád Márton út 39. 36/4 hrsz.) 2016. november 09-i keltezésű 
adásvételi szerződése vonatkozásában, a 45665/2016 ügyiratszám alatt, „Felhívás 
hiánypótlásra” tárgyban kelt végzése kapcsán, elfogadja a határozati javaslat mellékletét 
képező „Ingatlan adásvételi szerződés módosítását és kiegészítését”, egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásért: 
         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 szerződés módosításának, kiegészítésének aláírására: 
   2016. december 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta 
Endre), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

855/2016. (XII.15.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 4. módosításáról  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala 499/2015. (IX. 17.) határozattal jóváhagyott 2015. 
szeptember 18-tól hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban PH 
SZMSZ) 2017. január 2. napjától jelen határozat melléklete szerinti tatalommal 
módosítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a módosítások 

PH SZMSZ-ben való átvezetéséről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt PH SZMSZ-t 
aláírja. 

 
Felelős:  - a módosítások átvezetéséért: 

                       a jegyző 
                     - az egységes szerkezetbe foglalt PH SZMSZ aláírásáért: 
                       a polgármester  

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         a belső kontrollrendszer felelős 

Határidő:   2016. december 23. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
856/2016. (XII.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. évi munkatervének 
elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi munkatervét az 

előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint jóváhagyja. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az egyes 

közgyűlések üléseit az 1. ponttal jóváhagyott "Munkaterv"-re figyelemmel készíttesse 
elő, illetve az abban foglalt feladatokat hajtsa végre. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

               a jegyző 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               valamennyi igazgató és osztályvezető 
             - a végrehajtásban való közreműködést koordinálja: 
               a jogi és szervezési igazgató 

Határidő:   2017. december 31-ig folyamatos 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta 
Endre, Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
857/2016. (XII.15.) határozata 

 a 2017. évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal, a nemzetiségi 
önkormányzatok 2017. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal, az önkormányzat irányítása alatt lévő intézmények, valamint az 
önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2017. évi belső ellenőrzési 
tervét a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a belső ellenőrzési osztály vezetője 
Határidő: 2017. december 31.  
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, 
Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

858/2016. (XII.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közbeszerzési Szabályzata elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát 2017. január 2-ai hatállyal e határozat 
mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Közgyűlésének 507/2012. (XII.13.) KH határozatát és annak 
mellékletét. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

     a polgármester  
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

     a belső kontrollrendszer felelős 
Határidő:  2016. december 15. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, 
Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
859/2016. (XII.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt el 
nem élő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzat 

elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 
lebonyolításáról szóló szabályzatát 2017. január 2-ai hatállyal e határozat mellékletében 
foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester  

     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a belső kontrollrendszer felelős 
Határidő:  2016. december 15. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Gombos István), távol lévő 2 fő (Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

860/2016. (XII.15.) határozata  
az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve 2. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2016. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervének 2. számú módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli az önkormányzat 2016. 

évre vonatkozó közbeszerzési terve 2. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervének az önkormányzat honlapján történő 
közzétételét. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

                             a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                             a közbeszerzési ügyintéző 

Határidő:    a közzétételre 2016. december 29. 
          a közzététel időtartama a 2016. évre vonatkozó közbeszerzési terv 
                              honlapon történő közzétételének időpontjáig tart. 
 


