
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. január 24-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 régi Malom (Magyar út) megvásárlására benyújtott pályázat 
utólagos jóváhagyására” című napirendet zárt ülésen tárgyalja – mellette szavazott 
12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Kismoni László), tartózkodott 2 fő (Pintér 
Attila, Szabó Zsolt)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

3/2013. (I.24.) határozta 
a közgyűlési zárt meghívóban szereplő 2. napirendi pont 

zárt ülésen történő tárgyalásának elrendeléséről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 24-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti 2. napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a régi Malom 
(Magyar út) megvásárlására benyújtott pályázat utólagos jóváhagyására” zárt ülés 
tartását rendeli el az Mötv. 46.§ (2) bekezdés c.) pontra való hivatkozással. Indoka az 
önkormányzat vagyona hasznosítása kapcsán benyújtandó pályázat döntés előtti 
nyilvánosságra kerülése az önkormányzat üzleti érdekét sértené.  
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 2. pontjának utolsó sorában 
„korábbi díjazásának 150 E Ft/év időarányos része összegű díjazás mellett.” 
szövegrész lép  – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Kismoni 
László, Pintér Attila, Selyem József)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

4/2013. (I.24.) határozata 
a DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú 

Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 47/2012. (II.16.) határozatának 1. 
pontját változatlanul hatályában fenntartja, melyben Szemenyei Istvánt a DF-DKA 
Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nonprofit 
Kft. (székhelye: 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a., Cg.07-09-020044, 
adószáma: 23188118-2-07) ügyvezetőjének 2012. március 1-jétől 2013. május 31-
ig tartó, határozott időtartamú megbízási szerződéssel, bruttó 200.000,- Ft havi 
megbízási díjért megválasztotta. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 

2006. évi IV. törvény alapján a DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 2400 Dunaújváros, 
Táncsics M. u. 1/a., Cg.07-09-020044, adószáma: 23188118-2-07) új 
könyvvizsgálójának a Korrekt Audit Könyvvizsgáló és Számviteli Szolgáltató Kft-t 
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Jókai Mór u. 28., Cg.07-09-007950, a 
könyvvizsgálatért személyesen felelős személy Keresztury János, anyja neve: 
Kovács Erzsébet, lakcíme: 2400 Dunaújváros, Jókai Mór u. 28.) választja meg 
2013. február 1-jétől 2013. május 31-ig szóló, határozott időtartamra a korábbi 
díjazásának 150 E Ft/év időarányos része összegű díjazás mellett.  

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft. alapítói határozatának a határozat 
1. mellékletében, az alapító okirat módosításának aláírására a határozat 2. 
mellékletében, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
aláírására a határozat 3. mellékletében rögzített tartalommal. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DF-DKA Dunaújvárosi 

Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét, hogy a határozat 1-2. pontjában elfogadott változásokat a 
Székesfehérvári Törvényszéken, mint Cégbíróságon jelentse be a határozat 
meghozatalát követő 30 napon belül. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                              
                 a DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia  
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                  Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 
      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:                 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. január 31. 
                - az alapító okirat aláírására: 2013. február 15.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

5/2013. (I.24.) határozata 
a DV N Zrt. vezérigazgatója munkaszerződésének I. sz. módosítására 

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

DV N Zrt. vezérigazgatója munkaszerződésének I. számú módosítását jóváhagyja. 
 
2 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá felhatalmazza a munkaszerződés I. számú módosításának 
aláírására a határozat 1. mellékletében rögzített tartalommal. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:                 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. január 31. 
       - az alapító okirat aláírására: 2013. február 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót – mellette szavazott 9 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 5 fő (Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Kismoni 
László)  – elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentés I. fejezetét – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Kismoni László)  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

6/2013. (I.24.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok határidő módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

- a 454 /2012. (XI.15.) határozat végrehajtási határidejét 2013. március 21-ére 
módosítja. 

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

jelentés  II. részével nem érintett egyéb rendelkezéseit változatlan tartalommal 
hatályban tartja. 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés II. 
fejezetét – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Kismoni László)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

7/2013. (I.24.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok határidő módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

- az 504/2012. (XII.13.) határozat végrehajtási határidejét 2013. február 20-ára;      
- az 530/2012. (XII.13.) határozat végrehajtási határidejét  2013. február havi 

közgyűlés időpontjára módosítja.  
 
  2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzett határozatok tekintetében a 

jelentés  II. részével nem érintett egyéb rendelkezéseit változatlan tartalommal 
hatályban tartja. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Kismoni László)  – megalkotta az 1/2013. 
(I.25.) önkormányzati rendeletét. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Kismoni László)  – megalkotta a 2/2013. 
(I.25.) önkormányzati rendeletét. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” határozati javaslat 1. pontja helyébe „1. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évben a sportlétesítmény 
bérleti díj előirányzott keretből havi 2 Millió Ft + áfa összeget elkülönít szabad 
korcsolya finanszírozására és diákok szabadidő sportolására és tömegsportra.” 
szöveg lép – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Gál Roland, Gombos István, 
Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 4 fő (Kismoni László, Pintér Attila, 
Selyem József, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla)  – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

8/2013. (I.24.) határozata 
a sportlétesítmény bérleti díjának támogatási rendszerére meghatározott 

céltámogatási szerződéstervezetek elfogadásáról  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évben a sportlétesítmény 

bérleti díj előirányzott keretből havi 2 Millió Ft + áfa összeget elkülönít szabad 
korcsolya finanszírozására és diákok szabadidő sportolására és tömegsportra. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, az előterjesztés 

mellékleteként szereplő céltámogatási szerződéstervezet mintákat. A Közgyűlés 
felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája (TVI) szerződés módosításra tesz 
javaslatot, az ennek megfelelően módosított szerződés aláírására.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, a rendelet tervezet 2-3. 

sz. mellékletben található pályázati felhívás és pályázati adatlap szövegét azzal, 
hogy a keretösszeg az 1. pontban meghatározott, elkülönített összeggel 
csökkenésre kerül. A Közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
pályázati felhívás és pályázati adatlap közzétételéről a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város hivatalos honlapján. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. január 29.  
                 - a határozat végrehajtására: 2013. január 31.  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” változat szerint – mellette szavazott 9 fő 
(Cserna Gábor, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László), tartózkodott 5 fő 
(Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Cserni Béla)  – megalkotta a 3/2013. (I.25.) önkormányzati rendeletét.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – megalkotta a 4/2013. (I.25.) 
önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” határozati javaslat 1. pontja „Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér megye Rendőrfőkapitánya 
kezdeményezésére megtárgyalta a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének 
jelölt Nagy Zoltán r. ezredes kinevezésére vonatkozó főkapitányi előterjesztést és 
úgy foglal állást, hogy Nagy Zoltán kinevezését nem támogatja.” szövegre módosul – 
mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, 
Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem 
József, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Cserni Béla), nem 
szavazott 2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

9/2013. (I.24.) határozata 
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 

vezetőjének kinevezése véleményezésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér megye Rendőrfőkapitánya 
kezdeményezésére megtárgyalta a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének 
jelölt Nagy Zoltán r. ezredes kinevezésére vonatkozó főkapitányi előterjesztést és 
úgy foglal állást, hogy Nagy Zoltán kinevezését nem támogatja.  

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

határozatot a Fejér megye Rendőrfőkapitányának küldje meg.  
  

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

Határidő:    2013. január 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József,  
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt)  – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

10/2013. (I.24.) határozata 
az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról, 

feladat-ellátási szerződés 1. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és az International Emergency Service Kft. 
(székhely: 1145 Budapest, Thököly út 165.) között 2012. május 29-én aláírt 
feladat-ellátási szerződés az orvosi tevékenység 2013. január 7. napjától 2013. 
február 28. napjáig helyettesítéssel történő ellátása miatt módosításra kerüljön. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékletét 

képező „Feladat-ellátási szerződés felnőtt háziorvosi feladatok végzésére 
önkormányzati tulajdonú rendelőt használó szolgáltatók esetében” megnevezésű 
szerződés 1. számú módosítását, egyben felkéri a polgármestert, hogy az 
érintettet a határozat megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről és a 
szerződést módosító okiratot írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2013. január 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő 
(Kismoni László), tartózkodott 3 fő (Pintér Tamás, Selyem József, Tóth Kálmán)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
11/2013. (I.24.) határozata 

a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum együttműködési 
megállapodás 1. számú módosításának elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat 

mellékletét képező a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 
együttműködési megállapodását. 

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

működési költségeihez 3.000.000 Ft pénzeszközt biztosít Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának a 2013. évi költségvetésének terhére. 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2013. évi költségvetés előkészítése során vegye 
figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
    a polgármester 
  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
 - a költségvetés előkészítéséért: 
 a jegyző 
  - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a 2013. évi költségvetés elfogadásának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Selyem József)  – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

12/2013. (I.24.) határozata 
Dunaújváros MJV Önkormányzatának partnerségi egyeztetés szabályzatának 

elfogadásáról és a fenntartható városfejlesztési programok előkészítésére 
kiírandó pályázaton való részvételi szándék kinyilvánításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának Partnerségi Egyeztetés Szabályzatát 2013. január 25-i 
hatállyal e határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja szándékát, hogy részt 

kíván venni a fenntartható városfejlesztési programok előkészítésére kiírandó 
pályázaton. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
     - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a pályázat kiírásában szereplő határidő 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Selyem József)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

13/2013. (I.24.) határozata 
a Dunaújváros rendezési terve módosítása elindításának elhatározásáról a 
Vasmű út - 21-es városrész határa - Eszperantó út által határolt területen 

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

út - 21-es városrész határa - Eszperantó út által határolt területen található 316/7 
hrsz-ú ingatlanon az NS építési övezet maximális beépítése 40%-ra módosuljon. 

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

gondoskodjon Dunaújváros helyi építési szabályzatának és a szabályozási 
tervének az 1. pontban foglaltaknak megfelelő módosításának elkészíttetéséről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
       a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
       az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
      - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  - az előterjesztésre: az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti egyeztetés 

véleményezési eljárást követő közgyűlés 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Kismoni László), tartózkodott 2 fő (Pintér 
Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Selyem József)  – elfogadta. 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a teljes határozati javaslatot – mellette szavazott 11 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), ellene szavazott 1 fő (Kismoni László), tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Selyem József)  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

14/2013. (I.24.) határozata 
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet vezetésére, magasabb vezetői 

álláshely betöltésére irányuló pályázati kiírásról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki a Dunaújvárosi 
Gazdasági Ellátó Szervezet (2400 Dunaújváros, Római krt. 51.) vezetésére, 
magasabb vezetői álláshely betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak 
alapján a határozat 1. számú mellékletét képező pályázati kiírás szerint.  

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

Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán, 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 
Határidő: 2013. január 31. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a benyújtott pályázatok 

véleményezésére háromtagú szakértő bizottságot hoz létre. A bizottság írásbeli 
véleményének polgármesterhez történő leadását követően a bizottság külön 
intézkedés nélkül megszűnik. A bizottság feladatainak ellátásával 
- Szepesi Attila gazdasági és stratégiai ügyekért felelős alpolgármestert, 
- Dr. Ragó Pál koordinációs és városfejlesztési ügyekért felelős alpolgármestert, 
- Benkovics Kornélia gazdasági igazgatót bízza meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
     - a végrehajtásában való közreműködésért: 
       a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője 

 



 17 
 

 
Határidő: - a pályázatok átadása a szakértő bizottság tagjainak 2013. 03. 11. 

      - a szakértő bizottság írásbeli véleményének polgármesterhez történő 
megküldése 2013. 03. 29. 

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

szakértő bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérése mellett a beérkezett pályázatokat terjessze a közgyűlés 
elé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
     - a végrehajtás előkészítésében való közreműködésért: 
                 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság 
Határidő: 2013. április 18. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Kismoni László, Selyem 
József), tartózkodott 4 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

15/2013. (I.24.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ között megkötendő vagyonkezelési és használati 
szerződés elfogadásáról 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kinyilvánítja azon szándékát, 

hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (6a) bekezdése 
értelmében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2012. december 15-én 
aláírt megállapodáshoz kapcsolódó, a határozat 1. és 2. számú mellékletét 
képező, a megállapodásban megjelölt vagyonelemekre vonatkozó ingyenes 
használati, illetve ingyenes vagyonkezelői jogot keletkeztető szerződést köt. 

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

pontban hivatkozott vagyonkezelési és használati szerződés aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester 
 - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
   a közigazgatási osztály vezetője 
Határidő: - a szerződés aláírására: 2013. január 31. 
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

közgyűlési határozatot, valamint a 2. pontban hivatkozott szerződéseket küldje 
meg tájékoztatás, illetve aláírás céljából a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Dunaújvárosi Tankerület igazgatójának.  

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
   a polgármester 
 - a határozat közlése előkészítésében való közreműködésért: 
   a közigazgatási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. január 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Kismoni László), 
tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Selyem József, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Szabó Zsolt)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

16/2013. (I.24.) határozata 
a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás tagjai tulajdonának és 

kötelezettségeinek megosztására vonatkozó szerződés utólagos 
jóváhagyásáról 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a 2011. 

évi CLXXXVII. törvény 43. §-a értelmében  a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 89/B. § (2) bekezdése szerint létrejött szakképzés-szervezési 
társulás 2012. december 31-én a törvény erejénél fogva megszűnt, a 
szakképzési feladatellátáshoz és az azt szolgáló vagyonhoz kapcsolódó uniós 
támogatási jogviszony tekintetében a szakképzés-szervezési társulás jogutódja 
az állami intézményfenntartó központ. 

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

tulajdonát és fennálló kötelezettségeit a két alapító (Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Fejér Megyei Önkormányzat jogutódja: Fejér Megyei 
Intézményfenntartó Központ) között a határozat mellékletét képező átadás-
átvételi megállapodás szerint osztja meg. 

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

pontban hivatkozott átadás-átvételi megállapodás aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester 
 - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
   a közigazgatási osztály vezetője 
Határidő: - a szerződés aláírására: 2013. január 31. 
 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1.) 

pontban hozott döntésről a Fejér Megyei Intézményfenntartó Központot és a 
Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulást tájékoztassa. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

  a polgármester 
 - a határozat közlésében való közreműködésért: 
   a Közigazgatási Osztály vezetője 
Határidő: 2013. január 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

17/2013. (I.24.) határozata 
állásfoglalás kialakítására az Alba Volán Zrt. által benyújtott menetrend 

módosítási javaslat tárgyában 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alba Volán Zrt. által a 11-es, 18-as, 

24-es, 25-ös, 27-es, 29-es, 35-ös, 44-es jelű járatok, valamint az új 45-ös jelű járat 
közlekedését, valamint a 17-es jelű járat megszüntetését érintő, benyújtott 
menetrend-módosítási javaslatot elfogadja, és felkéri az Alba Volán Zrt-t arra, hogy 
az új menetrendet tegye közzé azzal, hogy az új menetrend 2013. február 1. napján 
lép hatályba. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az 
Alba Volán Zrt-vel 2004. december hónapban megkötött és azóta tizenkét 
alkalommal módosított közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletében a 11-es, 
18-as, 24-es, 25-ös, 27-es, 29-es, 35-ös, 44-es jelű járatok menetrendje helyére a 
jelen határozattal elfogadott új menetrend lép, továbbá a közszolgáltatási szerződés 
2. számú melléklete kiegészül az új 45-ös járat menetrendjével, ezzel egyidejűleg a 
közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletéből a 17-es jelű járat menetrendje 
törlésre kerül. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata és az Alba Volán Zrt. között 2004. december hónapban 
létrejött közszolgáltatási szerződésnek 13. számú módosításához, egyúttal 
felhatalmazza Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét a közszolgáltatási 
szerződés 13. számú módosításának aláírására a határozat 1. mellékletében foglalt 
tartalommal. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2013. január 28.  

- a szerződésmódosítás aláírására: 2013. február 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

18/2013. (I.24.) határozata 
a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságával kötött együttműködési 

megállapodás megszüntetéséről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 597/2011. (XII.15.) KGY. határozat  
alapján a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságával 2011. december 21-én 
megkötött Együttműködési megállapodást az előterjesztéshez mellékelt megszüntető 
szerződés megkötésével szünteti meg. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, 
a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága jogutód szervével a Szent István Király 
Múzeummal kötendő megszüntető szerződés aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a  polgármester 
         - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója  
Határidő: 2013. január 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás)  – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

19/2013. (I.24.) határozata 
a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 94/2009. (III.12.) KH. számú 

határozatát hatályon kívül helyezi, egyúttal kinyilvánítja, hogy - figyelemmel a 
feladatellátás 2012. évi szünetelésére - a „Védőháló a Dunaújvárosi 
Díjhátralékosokért” Alapítvány részére a 2013. évtől kezdődően, évenként 
20.000.000,- Ft összegű támogatást kíván biztosítani mindaddig, amíg közhasznú 
szervezetként céljait ellátja és a bírósági nyilvántartásban szerepel.  

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

határozat mellékletét képező vissza nem térítendő támogatás nyújtására 
vonatkozó „Támogatási szerződést” a pénzeszköz átadásáról – a 2012. évről 
áthúzódó tételként 20.000 E Ft összeg erejéig – a közgyűlés nevében írja alá.  

 
Felelős:   - a megállapodás aláírásáért és a határozat közléséért:  
                   a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:   
                   a szociális osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. január 29.  

        - a megállapodás aláírására: a szerződés aláírásához szükséges feltételek 
teljesítését követő munkanap 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2013. évi költségvetés tervezése során 
vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 
 

Felelős:    - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                    a polgármester 

             - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
               a szociális osztály vezetője 

                  - a költségvetés tervezéséért: 
              a jegyző       

                  - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                     az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:     a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 14 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni 
László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán)  – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

20/2013.(I.24.) határozata 
a Dózsa Mozi üzemeltetésére vonatkozó Üzemeltetési szerződés módosítás 

elfogadása tárgyában 
 

1. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a  jelen határozat 
mellékletét képező, a Dózsa Mozi üzemeltetésére vonatkozó, a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Üzemeltetési szerződést azzal, hogy az 
üzemeltetési szerződés időtartamát nem kívánja módosítani, azaz a szerződés 
2014. június 30-ig tart, továbbá a DMJV Közgyűlésének 512/2012.(XII.13.) 
határozata 2. pontja pontosításra kerül oly módon, hogy a digitális vetítőgép 
használatából származó, az üzemeltetőt illető mozijegybevétel 8 %-a illeti meg 
az Önkormányzatot üzemeltetési díj címén. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 
az 1. pontban foglaltak szerint kiegészített üzemeltetési szerződés aláírására.   

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a szerződés aláírására: 2013. március 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Selyem József) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

21/2013. (I.24.) határozata 
a Dózsa Mozi működtetéséhez szükséges digitális vetítőgép karbantartására 

vonatkozó szerződés elfogadása tárgyában 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat 

mellékletét képező, a Digital Cinema International Kft. (1027 Budapest, Horvát u. 
2-12. 2/13.) által előkészített, a Dózsa Mozi működtetéséhez szükséges digitális 
filmvetítő gép karbantartására vonatkozó szerződést azzal, hogy a szerződés 
kerüljön kiegészítésre egy záradékkal, melyben a mozit üzemeltető Mozicentrum 
Kft. (2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. tér 2.) magára nézve kötelező érvényűnek 
ismeri el a karbantartási szerződést, egyúttal ezen szerződés az üzemeltetési 
szerződés elválaszthatatlan részét kell képeznie. 

  A karbantartási szerződés alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, mint megbízó nettó 29.500,-Ft/hó összegű karbantartási díjat 
fizet a Digital Cinema International Kft., mint megbízott részére a 2013. évi 
költségvetés vagyonkezelés sora terhére azzal, hogy a karbantartási díj egy évre 
előre, egy összegben kerül kiszámlázásra. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat mellékletét képező és az 1. pontban foglaltak szerint kiegészített 
karbantartási szerződés aláírására.   

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a karbantartási szerződés aláírására: 2013. március 15. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2013. évi költségvetés tervezésekor vegye 
figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
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 
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        a pénzügyi bizottság elnöke 
        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
     - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a 2013. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), tartózkodott 7 fő (Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

22/2013. (I.24.) határozata 
a  dunaújvárosi Jégcsarnok részleges felújítási munkáira  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, a dunaújvárosi 

Jégcsarnok részleges felújítását, melyre 17.312.678.- Ft bruttó összeget biztosít 
keretösszegként a 2013. évi költségvetésben. A felújításokról tételes elszámolást 
kér. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
         az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat végrehajtására: 2013. március 31. 
                 - az elszámolás határideje: a felújítás elvégzése után 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást, a 2013. évi költségvetés előkészítése soron 
vegye figyelembe.  

 
Felelős:  - a költségvetés előkészítéséért: 
         a jegyző 
      - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
        a pénzügyi bizottság elnöke 
        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke                 
                  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadásának időpontja  
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a határozat 1. pontjában rögzített felújítási feladat vonatkozásában a határozat 
mellékletét képező Vállalkozási szerződést a HUNÉP–Uniszol Zrt-vel írja alá. 

     
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő:  - a szerződés aláírására 2013. február 06. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Selyem József képviselői indítványát – mellette 
szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserni Béla, Gál Roland, Pintér Tamás), tartózkodott 
1 fő (Lőrinczi Konrád), nem szavazott 1 fő (Gombos István)  – elfogadta és a 
napirendet levette a tárgysorozatából. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Pintér Attila)  – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

23/2013. (I.24.) határozata 
a „Dunaújváros Sportjáért Közalapítvány” alapító okirat módosításáról  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújváros Sportjáért” 

Közalapítvány alapító okirata módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el:  
 

„MÓDOSÍTÓ OKIRAT  
Dunaújváros Sportjáért Közalapítvány  

 
1) Az Alapító okirat 2. pontja helyébe a következő lép: 
„Székhelye: 2400. Dunaújváros, Vasmű út. 41.” 
2) Az Alapító okirat 3. pontja helyébe a következő lép: 
„A közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amely a 
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 15. pontja, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) 
bekezdése alapján az önkormányzatok feladat-és hatáskörébe tartozik.” 
3) Az Alapító okirat 3.f/ pont az alábbira módosul: 
„A sportiskola, mint önálló szervezeti egység létrehozása és működtetése az 
általános és középiskolai tanulók sportolásának, versenyeztetésének szervezése, 
támogatása, a sportolása technikai és személyi feltételeinek biztosítása, szabadidős 
és kulturális tevékenység szervezése, valamint egészséges életmód nevelése 
céljából.” 
4) Az 5.f/ pont az alábbira módosul: 
„A közalapítvány a működése során a pályázati kiírásait illetőleg azok elbírálását, 
valamint gazdálkodásának legfontosabb adatait köteles nyilvánosságra hozni a 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapján.” 
5) Az 5.g/ pont 1. mondata változatlan, a 2. mondata helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
„Az elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletét az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírtak szerint köteles letétbe helyezni és 
közzétenni.” 
6) Az Alapító okirat 6.b/ pontjában a kuratórium tagjaira vonatkozó lakcím részt az 
alábbiak szerint módosítja:  
„ Pók Ferenc  
Dunaújváros, Római krt. 32/B 8. 3. 
Csapó Tamás  
Kisapostag, Meggyvágó u. 10. 
Csikesz Jenő  
Dunaújváros, Szondi u. 18. 
Gál Roland  
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Dunaújváros, Temető u. 6. 
7) Az Alapító okiratának 1. sz. melléklete (Okirat önálló belső szervezeti egység 
létrehozásáról) 2. pontja helyébe a következő lép: 

 
„Működésének székhelye: 2400. Dunaújváros, Vasmű út 41.”  
8) Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak.” 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot írja alá. 

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

„Alapítvány változásbejegyzés iránti papír alapú kérelme” megnevezésű űrlap 
aláírására. 

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

módosítások bejegyzésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a 
nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltozásának bejegyzéséről szóló kérelmet 
a módosító és egységes szerkezetű okirattal küldje meg a Székesfehérvári 
Törvényszék részére a fellebbező Fejér Megyei Főügyészség egyidejű, az 
okiratok másolatával történő tájékoztatása mellett.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                a Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője  
Határidő: 2013. február 1.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Pintér Attila)  – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

24/2013. (I.24.) határozata 
a DVG Zrt. igazgatósági tag visszahívására, új igazgatósági tag 

megválasztására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése gazdasági társaságokról szóló 2006. 

évi IV. törvény alapján, mint a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (székhelye: 
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1., Cg.07-10-001030) egyedüli részvényese a 
társaság igazgatóságából Oszlánczi Tibornét  (anyja neve: Demkó Mária, lakcím: 
2400 Dunaújváros, Martinovics u. 11. I.1.) igazgatóság tagot, az igazgatóság 
elnökét 2013. január 31. napi hatállyal visszahívja, és helyette Mádai Balázs 
Gábort (anyja neve: Vadász Ágnes, lakcíme: 2400 Dunaújváros, Kőműves u. 1. 
4/2.) választja és jelöli az igazgatóság új tagjaként és egyben az igazgatóság 
elnökének 2013. február 1. napjától 2015. május 31. napjáig a Ptk. megbízásra 
vonatkozó szabályai alapján az igazgatóság elnökének járó változatlan díjazással 
azzal, hogy az igazgatóság elnöke jogosult az elnök-vezérigazgató cím 
használatára.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése gazdasági társaságokról szóló 2006. 

évi IV. törvény alapján, mint a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (székhelye: 
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1., Cg.07-10-001030) egyedüli részvényese 
alapító okiratának I./2013. sz. módosítását jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert az alapító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat aláírására a jelen határozat 1. és 2. számú melléklete szerinti 
tartalommal. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az igazgatóság elnökét, hogy 

a Székesfehérvári Törvényszéken mint Cégbíróságon a szükséges intézkedéseket 
a változások bejegyzése érdekében tegye meg. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Mádai Balázs 

Gábor (anyja neve: Vadász Ágnes, lakcíme: 2400 Dunaújváros, Kőműves u. 1. 
4/2.) a DVG Dunaújváros Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának megbízatását 
2014. május 31-ig meghosszabbítja változatlan díjazás mellett, egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert, a jelen határozat 3. mellékletét képező 
munkaszerződés-módosítás aláírására, mely egyúttal a munkaszerződés II. 
számú módosítása.  

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága elnökét a társaság SZMSZ-ének, az igazgatóság 
ügyrendjének jelen határozatban foglaltaknak megfelelő módosítás előkészítésére 
és az igazgatóság elé terjesztésére. 
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6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester,    
        a DVG Zrt. igazgatósága elnöke  
                - a végrehajtásban való közreműködésért:  
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. január 31. 
 - az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására:  
   2013. február 20. 
                - a munkaszerződés-módosítás aláírására: 2013. február 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „C” változatot – mellette szavazott 12 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics 
László), tartózkodott 3 fő (Kismoni László, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán)  – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

25/2013. (I.24.) határozata 
a DVG Zrt. alaptőkéjének felemelésére 

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

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére 140.000.000,- Ft összegű kamatmentes 
kölcsönt nyújt azzal, hogy 

 
- a kölcsön összegét 2013. január 31-éig folyósítja, 
- a kölcsön összegéből a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 90.000.000,- Ft 

összeget a hitelintézetek felé fennálló tartozásai rendezésére köteles fordítani, 
- a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. a kölcsön összegét 2013. június 30-ig 

köteles az önkormányzat részére visszafizetni. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá felhatalmazza a kölcsönszerződés aláírására az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
      a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. január 31. 
                - a kölcsönszerződés aláírására: 2013. február 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

26/2013. (I.24.) határozata  
az oktatási intézményekben a közétkeztetési szolgáltatás átmeneti ellátására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat üzemeltetésében 

működő oktatási intézmények (általános és középiskolák) közétkeztetési 
szolgáltatása átmeneti ellátása céljából a Zalagast Kft-vel a határozat mellékletét 
képező vállalkozási szerződést köti meg 2013. január 25. napjától határozott időre, 
legfeljebb azonban  
a) az önkormányzat üzemeltetésében működő oktatási intézmények, a 
fenntartásában lévő óvodák, valamint a Dunaújvárosi Egyesített Szociális 
Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai közétkeztetési feladatai 
ellátására vonatkozó új közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáig. Az új 
közbeszerzési eljárást a felek azon a napon tekintik eredményesen lezártnak, 
amikor főző- és tálalókonyhákat az új közbeszerzésen nyertes vállalkozó birtokba 
veszi, 
b) nettó 54.560.000,- Ft, azaz ötvennégymillió-ötszázhatvanezer forint összegű 
vállalkozói díj kimerítése erejéig, 
c)  az a)-b)  pontokban foglalt bármelyik feltétel teljesülésének hiánya esetén 
2013. március 31. napjáig.  

 
Az a)-c) pontokban megjelölt időpontok közül azon időpont felel meg a jelen 
határozott idejű szerződés lejártának, amelyik előbb következik be.  

 
2. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletét képező 

vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    Jogi és Szervezési Igazgató 
    a közbeszerzési ügyintéző 
Határidő: a szerződés aláírására 2013. január 24. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László), tartózkodott 5 fő (Kismoni László, 
Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

27/2013. (I.24.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata működésének 

átvilágításról szóló szerződés aláírására való felhatalmazás 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
2. számú mellékletben csatolt IFUA Horváth & Partners Kft. által előkészített 
tanácsadási szerződést az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményezésének 
figyelembe vételével írja alá.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a gazdasági igazgató    
                 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  - a megállapodás aláírására: 2013. január 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 5 fő (Kismoni László, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

28/2013. (I.24.) határozata 
A Média Duna Invest Kft. új ügyvezetőjének munkaszerződése 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Média Duna Invest Kft. új 

ügyvezetőjével, Varga Richárddal az ügyvezetői feladatok ellátására vonatkozó, a 
határozat 1. mellékletében meghatározott tartalmú munkaszerződést jóváhagyja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

munkaszerződés aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester  
        - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:                    
                 a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: - a munkaszerződés aláírására: 2013. január 31. 
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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, Selyem József, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő 
(Cserni Béla, Kismoni László, Pintér Tamás), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

29/2013. (I.24.) határozata 
A Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Non-Profit Kft. új ügyvezetőjének 

megbízási szerződése 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai 

Non-profit Kft. új ügyvezetőjével, Szántó Ákossal az ügyvezetői feladatok 
ellátására vonatkozó, a határozat 1. mellékletében meghatározott tartalmú 
megbízási szerződést jóváhagyja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester  
        - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:                    
                 a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a megbízási szerződés aláírására: 2013. január 31. 
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