
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 15-ei ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:   

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a kiküldött zárt meghívóban szereplő 2. napirendi 
pontot, mely „Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház hasznosítási koncepciója 
kialakítására” című napirendet zárt ülésen tárgyalja – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics 
László), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Kismoni László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

450/2012. (XI.15.) határozata 
a közgyűlési zárt meghívóban szereplő 2. napirendi pont 

zárt ülésen történő tárgyalásának elrendeléséről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 15-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti 2. napirendjét, mely „Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház 
hasznosítási koncepciója kialakítására” című előterjesztést zárt ülésen tárgyalja, 
mivel az előterjesztés olyan vagyoni megfontolásokat, adatokat tartalmaz, 
amelyeknek - hitelezői tárgyalások előtti - nyilvánosságra kerülése az önkormányzat, 
és többségi tulajdonú gazdasági társasága üzleti érdekeinek sérelmét okozná.  
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Sportlétesítmények üzemeltetésére 
vonatkozó szerződéssel kapcsolatos problémák, és az üzemeltető által 
kezdeményezett szerződésmódosítást megismerésére” című napirendet a zárt ülés 
3. napirendi pontjaként tárgyalja – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László), 
tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

451/2012. (XI.15.) határozata 
a közgyűlési zárt meghívóban szereplő 3. napirendi pont 

zárt ülésen történő tárgyalásának elrendeléséről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 15-ei zárt ülésén a 3. 
napirendi pontként tárgyalandó: „Javaslat a Sportlétesítmények üzemeltetésére 
vonatkozó szerződéssel kapcsolatos problémák, és az üzemeltető által 
kezdeményezett szerződésmódosítás megismerésére” című előterjesztést zárt 
ülésen tárgyalja, mivel az előterjesztés olyan adatokat tartalmaz, amelyek 
nyilvánosságra kerülése az önkormányzat üzleti érdekeinek sérelmét okozná.  
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt), nem 
szavazott 1 fő (Selyem József) – a tájékoztatót elfogadta. 

 
(Kismoni László képviselő miután elhagyta az üléstermet a szavazatszámláló gép 
„távollévőnek” rögzítette.) 



 4 
 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés  a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentés I. fejezetét – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás), nem 
szavazott 1 fő (Selyem József) – elfogadta. 

 
(Kismoni László képviselő miután elhagyta az üléstermet a szavazatszámláló gép 
„távollévőnek” rögzítette.) 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a gazdasági bizottság 30.§ (4) bekezdésére tett 
módosítását – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gál Roland, Gombos István, 
Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Selyem 
József) – elfogadta. 

 
(Kismoni László képviselő miután elhagyta az üléstermet a szavazatszámláló gép 
„távollévőnek” rögzítette.) 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az ügyrendi bizottság 8.§ (1) bekezdésére tett 
módosítását – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gál Roland, Gombos István, 
Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Selyem 
József) – elfogadta. 

 
(Kismoni László képviselő miután elhagyta az üléstermet a szavazatszámláló gép 
„távollévőnek” rögzítette.) 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az ügyrendi bizottság 25.§ (4) bekezdésére tett 
módosítását – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gál Roland, Gombos István, 
Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Selyem 
József) – elfogadta. 

 
(Kismoni László képviselő miután elhagyta az üléstermet a szavazatszámláló gép 
„távollévőnek” rögzítette.) 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az ügyrendi bizottság 28.§ (2) bekezdésére tett 
módosítását – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gál Roland, Gombos István, 
Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Selyem 
József) – elfogadta. 

 
(Kismoni László képviselő miután elhagyta az üléstermet a szavazatszámláló gép 
„távollévőnek” rögzítette.) 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az ügyrendi bizottság 28.§ (3) bekezdésére tett 
módosítását – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gál Roland, Gombos István, 
Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Selyem 
József) – elfogadta. 

 
(Kismoni László képviselő miután elhagyta az üléstermet a szavazatszámláló gép 
„távollévőnek” rögzítette.) 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt), nem 
szavazott 1 fő (Selyem József) – megalkotta a 46/2012. (XI.16.) önkormányzati 
rendeletét. 

 
(Kismoni László képviselő miután elhagyta az üléstermet a szavazatszámláló gép 
„távollévőnek” rögzítette.) 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő 
(Selyem József) – a következő határozatot hozta: 

 
(Kismoni László képviselő miután elhagyta az üléstermet a szavazatszámláló gép 
„távollévőnek” rögzítette.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
452/2012. (XI.15.) határozata 

az Egészségmegőrzési Központ vezetésére, magasabb vezetői álláshely 
betöltésére irányuló pályázati kiírásról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az 

Egészségmegőrzési Központ (2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.) vezetésére, 
magasabb vezetői álláshely betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvényben és a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-
helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése 
érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III.28.) EüM 
rendeletben meghatározottak alapján a határozat mellékletét képező pályázati 
kiírás szerint.  

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

Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán, az Egészségügyi Közlönyben 
és Dunaújváros Megyei Jogú Város honlapján gondoskodjon a pályázati felhívás 
közzétételéről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
    - a végrehajtásban való közreműködésért: 
        a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője 
        a szociális osztály vezetője 
Határidő: 2012. november 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

beérkezett pályázatokat elbírálásra terjessze a közgyűlés elé. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester 
   - a végrehajtásában való közreműködésért: 
   a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
   - a végrehajtás előkészítésében való közreműködésért: 
   a szociális osztály vezetője 
Határidő: 2013. április 18. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő 
(Selyem József) – a következő határozatot hozta: 

 
(Kismoni László képviselő miután elhagyta az üléstermet a szavazatszámláló gép 
„távollévőnek” rögzítette.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

453/2012. (XI.15.) határozata 
az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó 

szakmai egységeinek a 2011. évi működésük törvényességi ellenőrzéséről 
készült  megállapításokról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Útkeresés Segítő 

Szolgálat intézmény gyermekjóléti szolgálat szakmai egysége 2011. évi 
tevékenységéről szóló ellenőrzési jelentését. A Közgyűlés az előterjesztés 1. 
számú mellékletében található ellenőrzési jelentésbe foglaltakat elfogadja, és 
megállapítja, hogy a gyermekjóléti szolgálat 2011. évben a hatályos ágazati 
jogszabályoknak megfelelően működött. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Útkeresés Segítő 

Szolgálat intézmény Családok Átmeneti Otthona szakmai egysége 2011. évi 
tevékenységéről szóló ellenőrzési jelentését. A Közgyűlés az előterjesztés 2. 
számú mellékletében található ellenőrzési jelentésbe foglaltakat elfogadja, és 
megállapítja, hogy a Családok Átmeneti Otthona 2011. évben a hatályos ágazati 
jogszabályoknak megfelelően működött. 

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

határozatot az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény intézményvezetőjének küldje 
meg. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért: 
              a polgármester 
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a szociális osztály vezetője 
Határidő: 2012. november 23. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő 
(Selyem József) – a következő határozatot hozta: 

 
(Kismoni László képviselő miután elhagyta az üléstermet a szavazatszámláló gép 
„távollévőnek” rögzítette.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

454/2012. (XI.15.) határozata 
 a szociális térkép elkészítésével kapcsolatos elvi állásfoglalásról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megerősíti azt a szándékát, hogy 

készüljön el Dunaújváros Megyei Jogú Város Szociális Térképe. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy 

dolgozza ki az 1. pontban meghozott döntés végrehajtásához szükséges feladatok 
ütemtervét, végezze el az ütemtervben megjelölt határidőkhöz kapcsolódóan a 
felmerülő költségek biztosításának ütemezését, szükség esetén kérjen további 
árajánlatokat külső szakmai szervektől, valamint kutassa fel a pályázati 
lehetőségeket a térkép elkészítésének fedezete érdekében. Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az ütemtervet a hozzá 
kapcsolódó költségekkel, esetleges egyéb ajánlatokkal és pályázati 
lehetőségekkel terjessze a Közgyűlés elé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
  a szociális osztály vezetője 
Határidő: 2013. január 24. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 4 fő (Gombos István, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt), ellene szavazott 7 fő (Cserna Gábor, Gál Roland, 
Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), nem 
szavazott 1 fő (Selyem József) – nem támogatta a határozati javaslatot. 

 
(Kismoni László képviselő miután elhagyta az üléstermet a szavazatszámláló gép 
„távollévőnek” rögzítette.) 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő 
(Selyem József) – a következő határozatot hozta: 

 
(Kismoni László képviselő miután elhagyta az üléstermet a szavazatszámláló gép 
„távollévőnek” rögzítette.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

455/2012. (XI.15.)  határozata 

a Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata részére történő 

helyiség biztosítására vonatkozóan 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Igazságügyi Szolgálata részére biztosítja a Dunaújváros MJV Polgármesteri 
Hivatalában található IX. emeleti 909-es számú irodahelyiséget. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése használatba adja a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata részére az 1. pontban meghatározott 
ingatlant a határozat 1. számú mellékleteként csatolt helyiség használati szerződés 
aláírásának napjától, 2016. november 30-ig azzal, hogy a helyiség bebútorozása, 
valamint a helyiségre eső mindenkori rezsiköltség a  Fejér Megyei Kormányhivatal 
Igazságügyi Szolgálatát terheli. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező helyiség használati szerződés aláírására. 
 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester       
              -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője                       
Határidő:   a szerződés aláírására: 2012. november 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő 
(Selyem József) – a következő határozatot hozta: 

 
(Kismoni László képviselő miután elhagyta az üléstermet a szavazatszámláló gép 
„távollévőnek” rögzítette.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

456/2012. (XI.15.) határozata 
a dunai magas part védelmi-rendszer üzemeltetési megállapodás megkötésére 
                 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Partvédelmi 

Vállalattal, a magas parti védelmi rendszer üzemeltetésére 2010.-ban kötött és 
2013. március 31-ig érvényes üzemeltetési megállapodást, amely a partvédelmi 
munkák folyamatos ellátását biztosítja, öt évre 2018. március 31-ig megköti. 

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

a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal a magas parti védelmi rendszer 
üzemeltetéséről szóló a határozat mellékletét képező megállapodást aláírja.  

                
Felelős: - a megállapodás aláírásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és főépítészi igazgatóság vezetője 
Határidő: 2013. április 1. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Selyem József, 
Szabó Zsolt) – a következő határozatot hozta: 

 
(Kismoni László képviselő miután elhagyta az üléstermet a szavazatszámláló gép 
„távollévőnek” rögzítette.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
457/2012. (XI.15.)  határozata  

az önkormányzati tulajdonban álló,  
Dunaújváros, Barátság u. 25. fszt. 2.szám alatti lakás felújítására vonatkozóan 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt-t azzal, hogy a Dunaújváros, Barátság u. 25. fszt. 2. szám alatt 
található önkormányzati tulajdonú lakás felújítását a határozat mellékletének 
megfelelően 227.897,- Ft + Áfa, azaz bruttó 289.429,- Ft keretösszegen belül 
végezze el. 

 

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

felújítására forrást biztosít a 2012. évi költségvetés 15. melléklet lakóházkezelés 
feladatok előirányzat terhére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásáért: 
                 a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                         
                 a városüzemeltetési és főépítészi igazgató     
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2012. november 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő 
(Selyem József) – a következő határozatot hozta: 

 
(Kismoni László képviselő miután elhagyta az üléstermet a szavazatszámláló gép 
„távollévőnek” rögzítette.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

458/2012. (XI.15.) határozata 
a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány 2011. évi 

közhasznúsági beszámolójának elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, az Önkormányzat, mint alapító 

által létrehozott Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány – 
a határozat mellékletét képező - 2011. évi beszámolóját, valamint 
közhasznúsági jelentését megtárgyalta, és elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat közlésére. 
 

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

 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
Határidő: 2012. november 30. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő 
(Selyem József) – a következő határozatot hozta: 

 
(Kismoni László képviselő miután elhagyta az üléstermet a szavazatszámláló gép 
„távollévőnek” rögzítette.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
459/2012. (XI.15.) határozata 

a Dunaújváros, Magyar út 49. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés 
módosítására tárgyában 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tekintettel arra, hogy a Pentelei 

Molnár János Szakiskolát fenntartó Nebuló XXI. Alapítvány a fenntartói jogát 
2012. szeptember 01-től átruházta a Mű-Hely Líceum Alapítványnak, hozzájárul 
ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint bérbeadó és 
a Nebuló XXI. Alapítvány „Az örömteli tanulásért” Pentelei Molnár János 
Szakiskolája, mint bérlő között 2012. január 23. napján létrejött, a Dunaújváros, 
Magyar út 49. szám alatti ingatlan egy részére vonatkozó bérleti szerződés 
módosításra kerüljön oly módon, hogy a szerződés fejlécében a bérlő adatai az 
alábbiak szerint változik:  

 
„Műhely Líceum Alapítvány Pentelei Molnár János Szakiskolája  (székhely: 2400 
Dunaújváros, Magyar út 49., adószám: 18498411-1-07, OM azonosító: 038267, 
képviseli: Könyves Ágnes igazgató) mint bérlő”. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés 2. sz. módosítása aláírására.  
 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a szerződésmódosítás aláírására: 2012. december 15.  
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő 
(Selyem József) – a következő határozatot hozta: 

 
(Kismoni László képviselő miután elhagyta az üléstermet a szavazatszámláló gép 
„távollévőnek” rögzítette.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
460/2012. (XI.15.) határozata 

Az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva” című pályázaton való indulásról, valamint az önrész és az 

előkészítés költségeinek biztosításáráról szóló 55/2012. (II.16.) határozat 
módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 55/2012. (II.16.) határozata 1.  

pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza az "Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” című projekt 
végrehajtását, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a KEOP-2012-5.5.0/B 
konstrukcióban megjelent "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva” című pályázat benyújtásával kapcsolatban a 
pályázati kiírás közzétételét követően a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

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

     a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
     Határidő: - a pályázat benyújtására: a pályázati kiírás megjelenésétől számított 

90 nap. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 55/2012. (II.16.) határozat 4. 

pontjának határidejét az alábbiak szerint módosítja: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az 1. pontban szereplő projekthez kapcsolódó pályázat benyújtásához 
pályázatkészítő vállalkozó kiválasztásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 
      Felelős:    - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

         a polgármester 
                       - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:  

 a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő:   A pályázatíróval történő szerződés megkötésére: a pályázati kiírás   
                   megjelenésétől számított 10 nap. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 55/2012. (II.16.) határozata 2. és 

3. pontját változatlan tartalommal hatályban tartja. 
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      Felelős:    - a határozat közléséért: 

         a  polgármester 
                        - a határozat közlésében történő közreműködésért:  

  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő:    2012. november 30. 



 18 
 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő 
(Selyem József) – a következő határozatot hozta: 

 
(Kismoni László képviselő miután elhagyta az üléstermet a szavazatszámláló gép 
„távollévőnek” rögzítette.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

461/2012. (XI.15.) határozata 
a KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása” című pályázaton való indulásról, valamint az 
önrész és az előkészítés költségeinek biztosításáráról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza a KEOP-2012-5.5-0/A 

kódszámú,  "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos 
átalakítása” című projekt végrehajtását, egyben felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a fenti elnevezésű pályázat benyújtásával kapcsolatban a pályázati kiírás 
közzétételét követően a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

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

      a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő: a pályázat benyújtására: a pályázati kiírás megjelenésétől számított 
                60 nap 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban 

szereplő projekt végrehajtásához szükséges, összesen 38.300.000 Ft 
önkormányzati forrást a 2013. évi költségvetési rendeletében a pályázati 
tevékenység, -felkészítés, önrész  felhalmozási céltartalék sor terhére biztosítja. 

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

2. pontjában foglalt kötelezettségvállalásokat a 2014. évi költségvetés készítése 
során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel 
összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős:    - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

   a polgármester 
                 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:  

a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
- a költségvetés előkészítéséért: 

a jegyző 
- a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a pénzügyi bizottság elnöke 
az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:   2014. évi költségvetés készítése 
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4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban szereplő projekthez kapcsolódó pályázat benyújtásához 
pályázatkészítő vállalkozó kiválasztásával kapcsolatos intézkedéseket tegye 
meg. 

 
Felelős:    - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                   a polgármester 
                 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:  

         a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő:   A pályázatíróval történő szerződés megkötésére: a pályázati kiírás 
                  megjelenésétől számított 10 nap 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 4 fő (Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt), ellene szavazott 1 fő (Gál Roland), tartózkodott 
7 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Selyem József) – nem 
támogatta a határozati javaslatot. 

 
(Kismoni László képviselő miután elhagyta az üléstermet a szavazatszámláló gép 
„távollévőnek” rögzítette.) 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – a 
következő határozatot hozta: 

 
(Kismoni László képviselő miután elhagyta az üléstermet a szavazatszámláló gép 
„távollévőnek” rögzítette.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

462/2012. (XI.15.) határozata 
 az Intercisa Múzeum átvételével kapcsolatos szándéknyilatkozat 

elfogadásáról, és a kapcsolódó feladatok meghatározásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 
2012. évi CLII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 2013. január 1-jei 
hatállyal a Fejér Megyei Intézményfenntartó Központtól átveszi fenntartásba a 
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága 2 tagintézményét az Intercisa Múzeumot 
és a Római Kori Kőtár és Romkertet, egyúttal erre a feladatra önállóan működő 
és gazdálkodó költségvetési szerv alapítását határozza el. A költségvetési szerv 
elnevezése: Intercisa Múzeum, címe: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 4. A 
költségvetési szerv pénzügyi gazdálkodási egységgel nem rendelkezik. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
    - a határozat közlésében való közreműködésért: 
       a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2012. november 15. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intercisa Múzeum gazdasági 

feladatainak ellátására 2013. január 1-jei hatállyal kijelöli a József Attila 
Könyvtárat, egyúttal a könyvtár gazdasági csoportjának 1 fő szakemberrel való 
bővítését engedélyezi. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
    - a határozat közlésében való közreműködésért: 
       a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2012. november 20. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és a 2. 

pontban elhatározottakat a 2013. évi költségvetés előkészítése során vegye 
figyelembe. 

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

      a pénzügyi bizottság elnöke 
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      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
    - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 

        az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő:  a 2013. évi költségvetés előkészítésének időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

terjessze elő az új intézmény alapító okiratát, továbbá a József Attila Könyvtár 
módosított alapító okiratát. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke, 
       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
     - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
       a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2012. november 27. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 

Közgyűlés decemberi ülésére terjessze be az intézmény átadás-átvételéről szóló 
szerződés végleges változatát. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke, 
       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
     - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
       a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2012. december 13. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 1-jétől 2013. december 

31-éig az 1. pont szerint létrejött intézmény igazgatójaként a jelenlegi 
osztályvezetői besorolású intézményvezetőt, Buza Andreát kívánja megbízni. A 
Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a vezető megbízásáról kérje ki az emberi 
erőforrások miniszterének előzetes véleményét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2012. november 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” változatot – mellette szavazott 8 fő (Cserna 
Gábor, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 3 fő (Pintér Attila, Selyem 
József, Szabó Zsolt), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Kismoni László képviselő miután elhagyta az üléstermet a szavazatszámláló gép 
„távollévőnek” rögzítette.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

463/2012. (XI.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 387/2012. (IX. 20.) határozata 

alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra költségvetési szerv 
létrehozásáról, alapításáról 

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

387/2012. (IX.20.) határozata alapján vállalt intézmény-működtetési 
feladatellátásra, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet hoz létre 
2013. január 1-jei hatállyal - a határozat mellékletét képező alapító okirattal - 
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) néven és kijelenti, hogy az 
oktatási intézményekből átkerülnek azok a köznevelési alapfeladatnak minősülő 
feladatellátásához szükséges működtetési feladatok ellátására foglalkoztatott 
munkavállalók akik, nem kerülnek át a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
állományába.  

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

határozat mellékletét képező alapító okiratot aláírja. 

 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
hozott döntésről a határozat és az alapító okirat megküldésével – nyilvántartásba 
vétel céljából – értesítse a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságát. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

  a  jegyző 
                   - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
            a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója 

Határidő: 2012. november 22. 



 24 
 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 11 fő (Cserna 
Gábor, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László), 
tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(Kismoni László képviselő miután elhagyta az üléstermet a szavazatszámláló gép 
„távollévőnek” rögzítette.) 

 
                           Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
                                            464/2012. (XI.15.) határozata 
DMJV Önkormányzatának tulajdonában lévő bérelhető földterületek haszonbér 

mértékének megállapítására 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi döntést hozza: 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4/1993. (I.26.) KH. számú   

határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonú 

mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok haszonbérbe adásának mértékét, eljárási 
szabályait és a haszonbérleti szerződés előkészítéséhez, megkötéséhez 
kapcsolódó feladatokat az alábbiakban határozza meg: 

    Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a haszonbérleti szerződéseket 2013. január 1-től kösse meg 5 éves időtartamra, a 
gazdasági év végéig, szeptember 30. napjáig, a határozat mellékletét képező 
szerződésminta alapján. 

      A haszonbér mértéke: 
- művelés alól kivett területek: 6,00 Ft / m2 / év 
- kert művelési ágban: 6,00 Ft / m2 / év 

 
Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a városüzemeltetési és főépítészi igazgató 
Határidő: 2013. január 31. 
 
3. A haszonbért a bérlőnek minden évben június 30-ig egy összegben kell befizetnie 

a Dunaújváros Megyei Jogú Város önkormányzatának költségvetési elszámolási 
számlájára a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály által kiállított számla 
alapján. 

 
Felelős:   a városüzemeltetési és főépítészi igazgató 
Határidő: a haszonbérleti szerződés létrejöttét követő 5 napon belül  
                 érvényes haszonbérleti szerződés esetében a számla kiállítására tárgyév 

május 31. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás) – 
a következő határozatot hozta: 

 
(Kismoni László és Pintér Attila képviselők miután elhagyták az üléstermet a 
szavazatszámláló gép „távollévőnek” rögzítette őket.) 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
465/2012. (XI.15.) határozata 

a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati támogatására 
megkötött céltámogatási szerződések jóváhagyásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2012. (VII.06.) önkormányzati 

rendelete értelmében a 2012. augusztus 1.- december 31. közötti időszakra a 
sportszervezetek által benyújtott pályázatok alapján - a sportlétesítmények bérleti 
díjának támogatása céljából - a sportszervezeteket az alábbi támogatásban 
részesíti:  

 
- De minimis hatálya alá tartozó:                      

 
Dunaújvárosi Jégkorong Kft.                          1.500.000.- Ft 
DF-DKA Nonprofit Kft.                                    1.000.000.- Ft 

 
- Nem de minimis  hatálya alá tartozó:                                                                         

 
Dunaújvárosi Kohász Labdarúgó Öregfiúk Egyesület                                                180.000.- Ft 
Újvárosi Hokillák SE                                                                                                1.227.150.- Ft  
Titán SE                                                                                                                      856.480.- Ft 
Főiskola Diáksport Egyesület                                                                                     400.400.- Ft 
Dunaújvárosi Vízi Sport Club, Sárkányszív-Sárkányhajó Szakosztály                      903.302.- Ft 
Angels Női Jégkorong Sportegyesület                                                                       580.865.- Ft 
Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál SE                                                                 10.000.000.- Ft 
Dunaújvárosi Városi Sportiskola                                                                              1.675.000.- Ft 
Dunaújvárosi Atlétikai Club                                                                                      1.820.000.- Ft 
Dunaferr Sportegyesület                                                                                        10.000.000.- Ft 
DF-DKA Nonprofit Kft.                                                                                              9.000.000.- Ft 
Dunaújvárosi Jégkorong Kft.                                                                                    8.500.000.- Ft 

 
                                                                                                                 Összesen: 47.643.197.- Ft 

Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester  
               - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója  
Határidő: - a határozat közlésére: 2012. november 22. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

mellékelt szerződések aláírására.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester  
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              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója  
Határidő: 2012. november 22.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 10 fő (Cserna 
Gábor, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő 
(Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Kismoni László és Pintér Attila képviselők miután elhagyták az üléstermet a 
szavazatszámláló gép „távollévőnek” rögzítette őket.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

466/2012. (XI.15.) határozata 
állásfoglalás kialakítására az Alba Volán Zrt. által kért ellentételezés 

összegének megfizetéséről szóló megállapodás tárgyában 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy az Alba Volán Zrt-nek a 
2006-2012. évek ellentételezési igényének megfizetésére vonatkozóan elkészített 
és benyújtott megállapodás-tervezetet megismerte. A közgyűlés kinyilvánítja, hogy 
a megállapodás-tervezet alapján a megállapodás megkötését támogatja, egyúttal 
felkéri a polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza arra, hogy a 
határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal a megállapodást aláírja. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2012. november 30. 
        - a megállapodás aláírására: 2012. december 31. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. 

pontban foglalt megállapodásból származó fizetési kötelezettségeit a 2013. évi, 
illetve a további évek költségvetésében a 2016. évig biztosítja. 

 

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2013-2016. évi költségvetés tervezésekor vegye 
figyelembe. 

 

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

Határidő: a 2013-2016. évi költségvetések tervezésének időpontja 
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „B” változatot – mellette szavazott 10 fő (Cserna 
Gábor, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő 
(Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Kismoni László és Pintér Attila képviselők miután elhagyták az üléstermet a 
szavazatszámláló gép „távollévőnek” rögzítette őket.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

467/2012. (XI.15.) határozata 
állásfoglalás kialakítására az Alba Volán Zrt-vel megkötött közszolgáltatási 

szerződés módosítása tárgyában 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy az Alba Volán Zrt-nek a 

2004. december hónapban megkötött közszolgáltatási szerződés 10. számú 
módosításában rögzített záradék alapján elkészített szerződésmódosítási 
javaslatokat tartalmazó a határozat 1. számú mellékletét képező 
szerződéstervezetét megismerte. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az Alba Volán Zrt. 

által benyújtott szerződéstervezet alapján a 2004. december hónapban megkötött 
közszolgáltatási szerződés 12. számú módosítását azzal a véleményeltéréssel 
elfogadja, hogy javasolja az 1. pontban körülírt szerződéstervezet 4. pontjának 
módosítását, miszerint az eredeti szerződés 10. pontja 3. francia bekezdése 
kimarad.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 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: 2012. november 30. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 3 fő (Pintér Tamás, Selyem 
József, Szabó Zsolt), ellene szavazott 3 fő (Gál Roland, Hingyi László, Sztankovics 
László), tartózkodott 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné) – nem fogadta el a határozati javaslatot. 

 
(Kismoni László és Pintér Attila képviselők miután elhagyták az üléstermet a 
szavazatszámláló gép „távollévőnek” rögzítette őket.) 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

468/2012. (XI.15.) határozata 
a „Dunaújváros Egészségügyéért” díj adományozásáról 

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 36/2011. (X.14.) önkormányzati 
rendeletének megfelelően 2012. évben a „Dunaújváros Egészségügyéért” díjat 
Schrammerné Gál Zita részére adományozza. 

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

pontban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 
meg és a 2012. december 13-án megtartandó közgyűlésen a díj ünnepélyes 
átadásáról gondoskodjék. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a személyügyi és munkaerő gazdálkodási igazgatóság vezetője 
      az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
      a szociális osztály vezetője 
Határidő: 2012. december 13. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

469/2012. (XI.15.) határozata 
a Vasmű út 41. Irodaház hasznosítási koncepciója kialakítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Vasmű út 41. Irodaház 

Kft. Vasmű út 41. Irodaházra vonatkozó hasznosítási koncepcióját. 
 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy az apport 
jogcímén tulajdonát képező Vasmű út 41. Irodaházban 29 lakást alakítson ki a kft. 
a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező alaprajzok alapján, a jelen határozat 2. 
számú mellékletét képező költségvetési összesítő szerint 200 millió forint 
összegben, továbbá a lakások kialakításához 100 millió forint összegű banki hitelt 
vegyen fel azzal, hogy a hitel fedezeteként jelzálogjog kerül bejegyzésre a Vasmű 
út 41. Irodaház épületére, amennyiben a bank az értékesítés ütemében kiengedi a 
lakásokat a jelzálogjog biztosítékból. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy foglal állást, hogy a Vasmű út 

41. Irodaház Kft. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján nem 
minősül ajánlatkérőnek, így a Vasmű út 41. Irodaházban az 1. pont szerint 
kialakítandó lakások építési munkálatainak kivitelezésére a DVG Zrt., mint 
100%os önkormányzati tulajdonban álló  gazdasági társaság (2400 Dunaújváros, 
Kenyérgyári út 1.) megbízásával egyetért. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a vonatkozó jogszabályok és a 

társasági szerződés ismeretében nem kíván változtatni a társasági szerződés 
módosításával, a taggyűlés hatáskörébe utalással azon, hogy a Vasmű út 41. 
Irodaház Kft. ügyvezetése a Vasmű út 41. Irodaház hasznosítási koncepciójára 
vonatkozó döntéseket saját hatáskörben jogosult meghozni és az erre vonatkozó 
szerződéseket aláírni, beleértve ezen ügyvezető önálló döntési jogkörbe az 
Irodaházban elkészülő lakások értékesítését, és a vételárból a kölcsön 
visszafizetését követően  fennmaradó maradványértékből az épület földszinti és 
első emeleti helyiségei bérbeadásához  szükséges beruházásokat  elvégezését. 
Az ügyvezetés tevékenységét a rá vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, 
egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos módon, a rá 
bízott vagyon értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, 
hasznosítása, gyarapítása elvek mentén, a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §. (3)  
bekezdésében foglalt adatoknak, valamint az adatok változásainak közzétehetővé 
tételéről való gondoskodás mellett köteles teljesíteni. 

 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, mint 
a  Vasmű út 41. Irodaház Kft. tulajdonosi képviselőjét a társaság taggyűlésén a 
jelen határozatban foglaltak szerinti szavazásra. 

 

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
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                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:  - a szerződések megkötésére: 2012. november 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

470/2012. (XI.15.) határozata 
 a Sportlétesítmények üzemeltetésére vonatkozó szerződéssel kapcsolatos 

problémák, és az üzemeltető által kezdeményezett szerződésmódosítás 
megismerésére 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a "Szolgáltatási 
koncessziós (üzemeltetési) szerződés a dunaújvárosi jégcsarnok és a 
dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan" című szerződésnek a 
HUNÉP-Uniszol Zrt. (4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.) és Unirent Hungária Kft. 
(4025 Debrecen, Simonffy u. 17-19.) konzorcium (székhelye: 4025 Debrecen, 
Simonffy u. 34-36.) Üzemeltető által tett szerződésmódosítási javaslatát. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 

„Szolgáltatási koncessziós  ( üzemeltetési ) szerződés  a dunaújvárosi Jégcsarnok 
és a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan” című, - különösen 
a Hibalista aktualizálására, elszámolására (3.7.pont), a szerződés tárgya 
pontosítására, (1.1. pont), az  5.4. pont harmadik francia bekezdése törlésére, a 
tárgy évi céltámogatás összegének meghatározása (3.6. pont) vonatkozó - 
szerződés módosításával kapcsolatos egyeztetések és tárgyalások lefolytatására, 
egyben utasítja, hogy a megbízott közbeszerzési tanácsadó társaság képviselője 
és a Közbeszerzési Tanácsadó Testület által véleményezett  szerződésmódosítást 
a következő közgyűlésre terjessze elő. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
        a polgármester  
                  a  Közbeszerzési Tanácsadó Testület          
      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport osztály vezetője 
         a vagyonkezelési osztály a vezetője 
Határidő: 2012. december 13. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az 

1. pontban foglalt szerződésből származó fizetési kötelezettségeit a 2013. évi, 
illetve a további évek költségvetésében 2016. évig biztosítja, egyben 
felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a költségvetés tervezése során 
Üzemeltetővel folytasson tárgyalásokat a sportszervezetek részére a 
sportlétesítmények bérleti díjának céltámogatására beállítandó tárgy évi 
összegéről. 

 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
        a polgármester 
      - a  határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
        a pénzügyi bizottság elnöke 
        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportosztály vezetője 
         a vagyonkezelési osztály a vezetője 
                  az adó-költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2013-2016. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

471/2012. (XI.15.) határozata 
a Gazdasági és területfejlesztési; a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és 

turisztikai; valamint a Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság képviselő 
tagjainak személycseréiről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági és területfejlesztési 

bizottság elnöki tisztségéből Cserni Bélát 2012. november 16-ai hatállyal 
felmenti, és helyére ugyanezen napi hatállyal a bizottság elnökének Hingyi 
Lászlót - aki jelenleg a bizottság tagja - megválasztja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági és területfejlesztési 

bizottság képviselő tagi helyre Nagy Zoltánnét 2012. november 16-ai hatállyal 
megválasztja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városüzemeltetési, 

környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöki tisztéből Kismoni Lászlót 2012. 
november 16-ai hatállyal felmenti, egyúttal a bizottság tagjának megválasztja, és 
ugyanezen napi hatállyal a bizottság elnökének Izsák Mátét - aki jelenleg a 
bizottság tagja - megválasztja. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális, egészségügyi és 

lakásügyi bizottságból Nagy Zoltánnét képviselő tagi helyéről 2012. november 
16-ai hatállyal felmenti, és helyére ugyanezen napi hatállyal e képviselő tagi 
helyre Cserni Bélát megválasztja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgató 
                 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
Határidő:  2012. november 16. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

megválasztott bizottsági tagok tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges 
intézkedéseket tegye meg, valamint az 1-4. pont szerint bekövetkezett 
változásokat a Közgyűlés SZMSZ-ének 1. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
       a jogi és szervezési igazgató 
Határidő:  2012. november 30. 

 
 


