
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. május 23-ai ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést – 
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. 
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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), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt)  – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

195/2013. (V.23.) határozata 
Dunaújváros településszerkezeti tervéről szóló 171/2003. (V.15.) határozat 

módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja – a 171/2003. (V.15.) 
határozatával elfogadott – Dunaújváros Településszerkezeti Tervének módosítását 
azzal, hogy a határozat mellékletét képező Településszerkezeti, terület-felhasználási 
tervlap a jelen határozat mellékletét képező tervlapnak megfelelően módosuljon.  
 
Az eredeti Településszerkezeti, terület-felhasználási tervlap helyébe a jelen határozat 
mellékletét képező tervlap kerül. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
       a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a végrehajtás folyamatos 
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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 

196/2013. (V.23.) határozata 
a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2012. évi közhasznúsági jelentéséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Jószolgálati Otthon 
Közalapítvány 2012. évi közhasznúsági jelentését a határozati javaslat melléklete 
szerint, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. május 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 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 

197/2013. (V.23.) határozata 
a kulturális célú alapítványok és közalapítványok 2012. évi közhasznúsági 

jelentéseinek tudomásulvételéről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi az 

alábbi önkormányzati alapítású kulturális alapítványok és közalapítványok 2012. 
évi közhasznúsági jelentéseit:  

 
• Modern Művészetért Közalapítvány, 
• Dunaújváros Színházáért Alapítvány,  
• Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány, 
• DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány, 
• Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány. 

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

pontban elhatározottakról értesítse az alapítványok és közalapítványok 
képviselőit. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a szervezési és jogi igazgatóság igazgatója  
Határidő: 2013. június 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Cserna Gábor polgármester határidő-
módosításával a határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Gál Roland, Pintér Attila)  – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
198/2013. (V.23.) határozata 

 az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok és 
közalapítványok 2012. évi közhasznúsági jelentéseinek tudomásulvételéről 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az önkormányzati 

alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok és közalapítványok 2012. 
évi közhasznúsági jelentéseit az előterjesztésben hivatkozott mellékletek szerint. 

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

határozatot küldje meg az alapítványok és közalapítványok képviselőinek. 
 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2013. június 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Gál Roland, Pintér Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

199/2013. (V.23.) határozata  
a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) 2012. évi működéséről 

szóló beszámoló elfogadásáról 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a háziorvosi, a házi gyermekorvosi 

és a háziorvosi ügyeleti szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja. 

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

beszámoló elfogadásáról szóló határozatot küldje meg a felnőtt háziorvosi, a 
gyermek háziorvosi és a háziorvosi ügyeleti szolgálat képviselőinek. 

 
Felelős: - a határozat közléséért:   
                 a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2013. május 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Gál Roland, Pintér Attila)  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

200/2013. (V.23.) határozata 
az egészségügyi alapellátásban működő szolgáltatók – felnőtt háziorvosok, 

gyermek háziorvosok, fogorvosok – megbízási szerződéseinek 
felülvizsgálatáról 

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

egészségügyi alapellátásban működő szolgáltatókkal megkötött feladat ellátási 
szerződések a jelen határozat 1–8. melléklete szerinti formában és tartalommal 
módosításra kerüljenek.  

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

az 1. pontban jóváhagyottak szerint a hatályos feladat-ellátási szerződések 
módosítását és szükség esetén az egységes szerkezetbe foglalt feladat-ellátási 
szerződéseket írja alá akként, hogy a névváltozással érintett egészségügyi 
szolgáltatók esetén a névváltozás is kerüljön átvezetésre a korábbi névre 
utalással.  

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2013. június 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

feladat-ellátási szerződés módosítások 1-1 példányát küldje meg az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatala részére. 

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2013. június 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Gál Roland, Pintér Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

201/2013. (V.23.) határozata 
a 9. számú felnőtt háziorvosi praxis átadásának hozzájárulásáról,  

az EZOTERIKA 3X7 Bt-vel történő feladat-ellátási szerződés megkötéséről 
  

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy 2013. július 
31. napjával Dr. Hornyák Edit egyéni vállalkozó háziorvos, a 070090038 
szolgálatszámú, 9. számú felnőtt háziorvosi praxist (telephely: 2400 Dunaújváros, 
Vasmű út 10.) Dr. Bekő Irén részére kívánja elidegeníteni, egyben felhatalmazza 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármestert, hogy az érintetteket 
a határozat megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről és egyben 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti 
feladat-ellátási szerződést megszüntető okiratot írja alá. 

 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester 
                -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: 2013. június 3. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 

2013. augusztus 1-től a Dunaújváros 9. számú felnőtt háziorvosi körzetre 
vonatkozó területi ellátási kötelezettséggel feladat-ellátási szerződést kíván kötni 
az EZOTERIKA 3x7 Bt. (képv.: dr. Bekő Irén) egészségügyi szolgáltatóval.  

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

a határozat 2. számú melléklete szerinti feladat-ellátási előszerződést írja alá. 
 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: 2013. június 03. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a határozat 3. számú melléklete szerinti feladat-ellátási szerződést írja alá miután 
Dr. Bekő Irén a 2400 Dunaújváros, Vasmű út 10. szám alatti telephelyre 
vonatkozó jogerős működési engedély eredeti példányát bemutatta. 

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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                   a jogi és szervezési igazgató 
Határidő:  2013. július 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Gál Roland, Pintér Attila)  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
202/2013. (V.23.) határozata 

a Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány 2012. évi közhasznúsági 
jelentésének tudomásul vételéről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány 2012. évi közhasznúsági jelentését. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 1. 

pontban hozott döntéséről értesítse a közalapítvány képviselőjét. 
 
      Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő: a 2013. június 10. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Gál Roland, Pintér Attila)  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

203/2013. (V.23.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló 
elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az önkormányzat 2012. 

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

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

átfogó értékelés megtárgyalásáról és elfogadásáról tájékoztassa a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát a határozat és annak melléklete 1 
példányának megküldésével. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közléséért és a határozat melléklete továbbításáért: 
                  2013. május 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Gál Roland, Pintér Attila)  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

204/2013. (V.23.) határozata 
az Egészségmegőrzési Központ vezetésére, magasabb vezetői álláshely 

betöltésére irányuló pályázati kiírás elfogadására 
 

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 az egészségügyi közintézmények 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 jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:      2013. május 31. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a benyújtott pályázatok 

véleményezésére háromtagú eseti bizottságot hoz létre, egyben felkéri a bizottság 
tagjait, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezzék, és azt írásban 2013. 
augusztus 29-ig juttassák el Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármesteréhez. A 
bizottság írásbeli véleményének polgármesterhez történő leadását követően a 
bizottság külön intézkedés nélkül megszűnik. Az eseti bizottság feladatainak 
ellátásával a közgyűlés: 
Léránt Erikát, 
Dr. Schukkert Évát, és 
Dr. Parrag Józsefet 
bízza meg.  

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

eseti, valamint a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság véleményének 
kikérése mellett a beérkezett pályázatokat terjessze a közgyűlés elé. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
    - a végrehajtás előkészítésében való közreműködésért: 
      a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2013. szeptember 19. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Gál Roland, Pintér Attila)  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

205/2013. (V.23.) határozata 
a 2013. évi nyári napközis tábor megszervezéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi nyári napközis tábor 

lebonyolításához 2.700.000 Ft összegű költségvetési keretet biztosít, melynek 
fedezete a gyermekvédelmi szakellátások biztosítására megkötött ellátási 
szerződésünk megszűnését követő elszámolás kapcsán az Önkormányzatunk 
részére visszautalt összeg. 

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

a 2013. évi nyári napközis tábor lebonyolításához szükséges, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal kötendő együttműködési megállapodást – az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően – aláírja. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
   Határidő: 2013. május 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a 2013. évi nyári napközis tábor lebonyolításához szükséges szolgáltatások 
megrendelését, valamint megbízási szerződéseket – az illetékes bizottságok 
véleményének kikérését követően – aláírja. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a  gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő: 2013. május 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” változatot – mellette szavazott 11 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), 
tartózkodott 2 fő (Selyem József, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Gál Roland, 
Pintér Attila)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
206/2013. (V.23.) határozata 

az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai intézmény által nyújtott nappali ellátásban részesülő demens 

személyek szállításáról szóló 139/2013. (IV. 25.) határozat módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 139/2013. (IV. 25.) határozatát az 
alábbiak szerint módosítja:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesített 
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény a 
nappali ellátásában részesülő demens személyek részére – alapfeladatát 
meghaladó szolgáltatásként – intézménybe történő, és onnan haza szállítás 
szolgáltatást nyújtson. A szállítás napi díja 325.- Ft/fő.   

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Egyesített Szociális 

Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetőjét, 
hogy az 1. pontban meghatározott – alapfeladatot meghaladó – szolgáltatást és 
annak díját a demens nappali ellátás házirendjében szabályozza, valamint  építse 
bele az ellátottakkal megkötendő megállapodásba, illetve a már megkötött 
megállapodásokat egészítse ki vele.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek  
 Otthonai intézményvezetője 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  2013. június 14. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 

határozatot küldje meg az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai intézmény vezetője részére.  

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2013. május 31. 
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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 Tamás, Selyem József,  Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Pintér Attila)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
207/2013. (V.23.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát az alábbiaknak megfelelően 
fogadja el. 

 
„DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése alapján, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek 
megfelelően Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát 
az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
1. A hivatal neve, székhelye: 
 
1.1. A hivatal megnevezése:        Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala 
1.2. A hivatal székhelye:              2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. 
1.3. A hivatal törzskönyvi nyilvántartási száma: 361361 
 
2. A hivatal alapításáról rendelkező jogszabály: Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1) bekezdés  
 
3. A hivatal jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) 
bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal ellátja az önkormányzat működésével, 
valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek 
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A 
Polgármesteri Hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az 
állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 
 
4. A hivatal alaptevékenysége: 
 
4.1. Az alaptevékenység szakágazati rend szerinti száma, megnevezése: 
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841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 
 
4.2. A hivatal alaptevékenységébe tartozó feladatok szakfeladatrendi besorolása 
szakfeladat száma és megnevezése szerint:  
 
381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, 
szállítása, átrakása 
749032 Minőségbiztosítási tevékenység 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz  
  kapcsolódó tevékenységek 
841117  Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841124  Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység  
841126  Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 
841225 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és 
szabályozása 
841325  Építésügy területi igazgatása és szabályozása 
841383 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
842421  Közterület rendjének fenntartása 
842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
882111  Aktív korúak ellátása 
882113  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882117  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119  Óvodáztatási támogatás 
882202  Közgyógyellátás 
890603  Szakszervezeti tevékenység támogatása 
940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek 
 
4. A hivatal illetékessége: 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területe, valamint azon települések, 
melyekkel kapcsolatban jogszabály területi feladatellátást állapít meg. 
 
5. A hivatal irányító szervének neve, székhelye: 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.-2. 
 
6. A hivatal gazdálkodási besorolása: 
 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  
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7. A hivatal vezetőjének kinevezési rendje: 
 

A hivatalt a jegyző vezeti. A jegyző kinevezése Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 82. §-a, valamint a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően történik nyilvános pályáztatás útján. A kinevezés határozatlan időre szól. 
 
8. A hivatal foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése: 
 
A Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, 
ez esetben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezései az irányadók.  
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, akikre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.  
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.” 
 
9. A hivatal előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: 
 
Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 
 

ZÁRADÉK:  
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. május 23-ai ülésnapján  207/2013. (V.23.) 
határozatával hagyta jóvá.  
 
Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 183/2012. (V.17.) határozatával 
elfogadott Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata. 
 
Dunaújváros, 2013. május 23. 
 
 
     Cserna Gábor s.k.    Dr. Kukorelli Sándor s.k. 
         polgármester       jegyző„ 
 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatályon kívül 

helyezi Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát 
elfogadó 183/2012. (V.17.) határozatát. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 
Igazgatóságához a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából.  

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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                         jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
Határidő:     2013. május 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 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 

208/2013. (V.23.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata szakfeladat rendjéről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata szakfeladat rendjét e határozat mellékletében 
foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatályon kívül 

helyezi a közgyűlés 182/2012. (V.17.) határozatát és annak mellékletét képező 
önkormányzati szakfeladat rendet. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 
Igazgatóságához a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata szakfeladat rendjét a Közgyűlés 

és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/1991. (III.19.) 
önkormányzati rendelete függelékeként a helyben szokásos módon közzé kell 
tenni. 

 
      Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
              a polgármester  
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
              jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
      Határidő: 2013. május 31. 
 

 



 21 
 

 
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 
209/2013. (V.23.) határozata 

a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi 
beszámolójának elfogadására  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító -a határozat mellékletét 

képező- a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi 
közhasznúsági jelentését, beszámolóját megtárgyalta, és tudomásul veszi. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 jogi és szervezési igazgató 
Határidő: 2013. május 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Selyem József, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

210/2013. (V.23.) határozata  
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.  2012. évi beszámolójának 

elfogadásával kapcsolatosan 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai 
Nonprofit Kft.  2012. évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 12.533 eFt 
mérleg főösszeggel, -1.544 eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteség) 
eredménnyel a határozat 1., 2. ás 3. számú mellékletei szerint elfogadja, egyben 
utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. május 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, Selyem József, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 4 fő 
(Kismoni László, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

211/2013. (V.23.) határozata  
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.  2013. évi mérleg és 

eredmény-kimutatás tervének elfogadásával kapcsolatosan 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Dunaújvárosi Kistérségi 
Turisztikai NKft. 2013. évi mérleg és eredmény-kimutatás tervét, a határozat 
melléklete szerint, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére, a tulajdonosi 
képviselőt pedig arra, hogy a taggyűlésen ezt a közgyűlési álláspontot képviselje. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a tulajdonosi képviselő  
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. május 31. 
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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, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 2 fő (Kismoni László, Szabó Zsolt)  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
212/2013. (V.23.) határozata 

a Vasmű út 41. Kft.  2012. évi beszámolójának és 2013. évi ráfordítás-
tervezetének elfogadásával kapcsolatosan 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű út 41. Irodaház Kft. 2012. évi 
beszámolóját 627.330 e Ft mérleg főösszeggel és -37.367  e Ft (veszteség) mérleg 
szerinti eredménnyel a határozat 1. és 2. mellékletei a 2013. évi ráfordítás-tervezetét 
a határozat 3. számú melléklete szerint elfogadja, egyben utasítja a tulajdonosi 
képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját képviselje. 
 
Felelős: - a határozat közléséért  
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: 2013. május 31.  
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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, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 2 fő (Kismoni László, Szabó Zsolt)  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

214/2013. (V.23.) határozata  
a DV N Zrt.  2012. évi beszámolójának és a 2013. évi bevétel és 

ráfordítástervezetének elfogadásával kapcsolatosan 
  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DV N Zrt. 2012. évi beszámolóját, 
annak kiegészítő mellékletét 21.830 eFt mérleg főösszeggel, -5.369 eFt mérleg 
szerinti eredménnyel (veszteség) a határozat 1., 2. és 3. számú mellékletei és a 
2013. évi bevétel és ráfordítás-tervezetét a határozat 4. számú melléklete szerint 
elfogadja, egyben utasítja polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatban a „DV N Zrt-ben 5.093 E 
Ft-os tőkepótlást kíván végrehajtani a 2013. évi költségvetés pályázati tevékenység 
önrész előirányzat terhére” módosítással – mellette szavazott 13 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, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 2 fő (Kismoni László, Szabó Zsolt)  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

215/2013. (V.23.) határozata  
a DV N Zrt.  2013. évi tőkepótlásával kapcsolatosan 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DV N Zrt-ben 5.093 e Ft-os 
tőkepótlást kíván végrehajtani a 2013. évi költségvetés pályázati tevékenység önrész 
előirányzat terhére, egyúttal utasítja a jegyzőt, hogy jelen kötelezettségvállalást a 
2013. évi költségvetés következő módosításakor vegye figyelembe, egyben utasítja a 
polgármestert, hogy a határozat mellékleteként csatolt, tőkepótlásra vonatkozó 
szerződés aláírására. 
 
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. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő 
(Kismoni László, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Izsák Máté) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

216/2013. (V.23.) határozata  
a DVG Zrt.  2012. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatosan 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Zrt. 2012. évi beszámolóját, 
annak kiegészítő mellékletét 3.329.331 eFt mérleg főösszeggel, 16.707 eFt mérleg 
szerinti eredménnyel a határozat 1., 2., 3. 4. számú mellékletei szerint elfogadja, 
azzal, hogy az eredményt eredménytartalékba kell helyezni, egyben utasítja 
polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásáért: 
                a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. május 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, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő 
(Kismoni László, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Izsák Máté) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

217/2013. (V.23.) határozata  
a DVG Zrt.  2013. évi üzleti tervének elfogadásával kapcsolatosan 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt. 2013. évi üzleti 
tervét, a határozat 1. melléklete szerint, egyben felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. május 31.  
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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, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Kismoni László), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
218/2013. (V.23.) határozata  

az Energo-Hőterm Kft.  2012. évi beszámolójának elfogadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az Energo-Hőterm és Energo-Viterm másik tulajdonosával vegye fel a kapcsolatot 
és kezdeményezze az üzletrész eladását arra tekintettel, hogy a másik 
tulajdonosnak elővásárlási joga van az üzletrészre. A tárgyalás eredményéről 
tájékoztassa a közgyűlést. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a tulajdonosi képviselő  
       a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: 2013. szeptember 19. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Hőterm Kft. 2012. évi 

beszámolóját 3.781.252 e Ft mérleg főösszeggel és -208.826 e Ft (veszteség) 
mérleg szerinti eredménnyel a határozat 1., 2., 3. és 4. számú mellékletei szerint 
elfogadja, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a 
Közgyűlés ezen álláspontját képviselje. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a tulajdonosi képviselő  
       a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: 2013. május 31. 
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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, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Kismoni László, Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

219/2013. (V.23.) határozata  
a Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú 

Nonprofit Kft.   2012. évi beszámolójának és 2013. évi ráfordítás-tervezetének 
elfogadásával kapcsolatosan 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft.  2012. évi beszámolóját 94.063 e Ft 
mérleg főösszeggel és 70.679 eFt mérleg szerinti eredménnyel a határozat 1., 2., és 
3. mellékletei szerint, valamint a 2012. évi közhasznúsági jelentését a határozat 4. 
számú melléklete szerint elfogadja, egyben utasítja a polgármestert a határozat 
közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért  
                 a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: 2013. május 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, 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  

220/2013. (V.23.) határozata  
a Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú 

Nonprofit Kft.  2013. évi pénzügyi és szakmai tervével kapcsolatosan 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai és pénzügyi tervét a 
határozat melléklete szerint elfogadja, egyben utasítja a polgármestert a határozat 
közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: 2013. május 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, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodik 1 fő (Kismoni László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

226/2013. (V.23.) határozata 
a Vasmű út 41. Irodaház Kft. könyvvizsgálójának jelöléséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 

2006. évi IV. törvény, valamint az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 
1/2008. (I.18.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésének e) pontja alapján a 
Vasmű út 41. Irodaház Kft. (székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41., Cg.07-
09-014057) új könyvvizsgálójának Viczkó Józsefet (anyja neve: Héder Anna, 
lakcíme: 2421 Nagyvenyim, Nefelejcs u. 8.) választja meg 2013. június 1. napjától 
a 2013. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2014. május 31-ig tartó, 
egy éves határozott időtartamra. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Vasmű út 41. Irodaház Kft. 

ügyvezetőjét a határozat 1. pontja alapján az alapító okirat módosítás és az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elkészítésére, továbbá arra, hogy a 
változásokat a Székesfehérvári Törvényszéken mint Cégbíróságon a határozat 
meghozatalát követő 30 napon belül jelentse be. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására az ügyrendi, igazgatási és 
jogi bizottság véleményének kikérését követően. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester  
               - a határozat végrehajtásáért:                              
                a Vasmű út 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 
    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. május 31. 

- az alapító okirat aláírására: 2013. június 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat szavazásából kizárja Tóth 
Kálmán képviselő urat – 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 

227/2013. (V.23.) határozata 
Tóth Kálmán képviselő személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 

kizárásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth Kálmán képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve - miszerint a HF. Formula Kft. 
felügyelő bizottságában tagi tisztséget tölt be - a „Javaslat a HF. Formula Kft. 
felügyelő-bizottsági tagjainak, könyvvizsgálójának jelölésére” című előterjesztés 
határozati javaslatára történő szavazásból Tóth Kálmán képviselőt kizárja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a jegyző 
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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 

229/2013. (V.23.) határozata 
az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. könyvvizsgálójának jelöléséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 

2006. évi IV. törvény alapján az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Építők útja 7., Cg.07-09-011475) új 
könyvvizsgálójának Sümeginé Juhász Ilonát (születési idő: 1955. 12. 01., anyja 
neve: Boros Ilona, lakcíme: 2400 Dunaújváros, Gárdonyi G. u. 41., MKVK 
lajstromszáma: 000423) javasolja a társaság taggyűlésének megválasztani 2013. 
június 1. napjától 2014. május 31-ig szóló, határozott időtartamra. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Hőterm Beruházó, 

Működtető Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén a jelen 
határozat 1. pontja alapján szavazzon. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Hőterm Beruházó, 

Működtető Kft. tulajdonosi képviselőjét a társasági szerződésnek a jelen 
határozatban foglalt módosítás átvezetése tárgyában való intézkedés 
végrehajtása ellenőrzésére. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

taggyűlés által módosított és egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés 
aláírására.  

 
Felelős: - a határozat közléséért:  
                 a polgármester  
      - a határozat végrehajtásáért:                              
                az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
        - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:  
                 az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője                 
                 a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. június 15. 

- a társasági szerződés aláírására: a taggyűlést követő 15 napon belül 
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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 

230/2013. (V.23.) határozata 
az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. könyvvizsgálójának jelöléséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 

2006. évi IV. törvény alapján az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Építők útja 7., Cg.07-09-015461) új 
könyvvizsgálójának Sümeginé Juhász Ilonát (születési idő: 1955. 12. 01., anyja 
neve: Boros Ilona, lakcíme: 2400 Dunaújváros, Gárdonyi G. u. 41., MKVK 
lajstromszáma: 000423) javasolja a társaság taggyűlésének megválasztani 2013. 
június 1. napjától 2014. május 31-ig szóló, határozott időtartamra. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Viterm Beruházó, 

Működtető Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén a jelen 
határozat 1. pontja alapján szavazzon. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Viterm Beruházó, 

Működtető Kft. tulajdonosi képviselőjét a társasági szerződésnek a jelen 
határozatban foglalt módosítás átvezetése tárgyában való intézkedés 
végrehajtása ellenőrzésére. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

taggyűlés által módosított és egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés 
aláírására.  

 
Felelős: - a határozat közléséért:  
                 a polgármester  
      - a határozat végrehajtásáért:                              
                az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
       - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:  
                az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője                 
                a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. június 15. 

- a társasági szerződés aláírására: a taggyűlést követő 15 napon belül 
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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)  – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

233/2013. (V.23.) határozata 
a szociális városrehabilitációs projekt megvalósításához kapcsolódó 

visszatérítendő tagi kölcsön nyújtásáról a DV N Zrt. részére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 1.231.000 Ft, 2013. november 30-ig 
visszatérítendő tagi kölcsönt nyújt a DV N Zrt. részére. 

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

összeget Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi 
költségvetésének 5. melléklet Tartalékok, Általános tartalékok, Működési célú 
tartalék Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész sora terhére biztosítja. 

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

javaslat mellékletét képező visszatérítendő tagi kölcsön szerződés aláírására. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 1. pontban 

foglalt költséget a 2013. évi költségvetés következő módosítása során vegye 
figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés előkészítéséért: 
    a jegyző 
  - a költségvetés módosítás előkészítésében való közreműködésért: 
    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
    a pénzügyi bizottság elnöke 
    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  - a költségvetés módosítás előkészítésében való közreműködésért: 
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a 2013. évi költségvetés következő módosítás elfogadásának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 4 fő (Kismoni László, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Tóth Kálmán), tartózkodott 8 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics 
László), nem szavazott 3 fő (Izsák Máté, Selyem József, Szabó Zsolt)  – nem fogadta 
el, ezért a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

234/2013. (V.23.) határozata  
 a Fejér Megyei Kézilabda Szövetség kérelmének támogatásáról  

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a Fejér Megyei Kézilabda 
Szövetség kérelmének támogatására” című előterjesztés határozati javaslatát nem 
fogadta el. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 5 fő (Kismoni László, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Tóth Kálmán), tartózkodott 8 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Izsák Máté, Szabó Zsolt) – nem 
fogadta el, ezért a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

235/2013. (V.23.) határozata  
a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó 
Szövetség támogatására” című előterjesztés határozati javaslatát nem fogadta el. 
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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  

236/2013. (V.23.) határozata  
 az Ússz, Hogy Utolérjenek! Közhasznú Egyesület kérelmének támogatásáról  

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ússz, Hogy Utolérjenek! 

Közhasznú Egyesület (2400 Dunaújváros, Fabó Éva Sportuszoda) részére 
150.000,-Ft összegű támogatást nyújt a 2013. október 25-27. között 
megrendezésre kerülő 24 órás Úszógála és Minigála rekordkísérletének 
megszervezéséhez a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  2013. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 10/2013.(III.1.) 
önkormányzati rendelete 5. sz. melléklet, 17. sora „sport célok és feladatok” 
terhére.  

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

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

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. június 15. 
               
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen 

a költségvetési támogatás jogszabályokban meghatározott tartalma 
közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat Internetes 
honlapján. 
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Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: - a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától számított 

30 nap 
 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban 

foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 10/2013. (III.1.) önkormányzati 
rendelet módosításakor a sport célok és feladatok sora terhére vegye 
figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés módosításáért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                a pénzügyi bizottság elnöke  
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
              - az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője  
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a 2013. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
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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  
237/2013. (V.23.) határozata  

a Dunaújvárosi Vízi Sport Club Sárkányszív Sárkányhajó Szakosztály 
kérelmének támogatásáról  

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdése 
alapján az előző évben, mint támogató által a 341/2012.(VII.05.) közgyűlési 
határozat szerint a Dunaújvárosi Vízi Sport Club Sárkányszív Sárkányhajó 
Szakosztály (2400 Dunaújváros, Üdülő sor 65.) részére nyújtott 309.700,-Ft 
összegű  támogatást a DVSC Sport Club Sárkányszív Sárkányhajó Szakosztály 
és a DVG Zrt. között 2012. szeptember 13. napján létrejött Engedményezési 
szerződés záradéka alapján elszámoltnak tekinti.   

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Vízi Sport Club 

Sárkányszív Sárkányhajó Szakosztály (2400 Dunaújváros, Üdülő sor 65.) 
részére 2013. évben május 1-től 2013. december 31-éig 300 E Ft egyösszegű 
támogatást nyújt szabadidős tevékenység végzésére Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata  2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló 10/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete 5. sz. melléklet, 17. sora „sport 
célok és feladatok” terhére.  

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

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

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. június 15. 
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4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen 

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

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság  
Határidő: - a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától számított  
                   30 nap 
 
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban 

foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 10/2013.(III.1.) önkormányzati 
rendelet módosításakor a sport célok és feladatok sora terhére vegye 
figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés módosításáért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke  
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
              - az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője  
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a 2013. évi költségvetés következő módosításának 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, 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), ellene szavazott 1 fő (Cserni Béla)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

238/2013. (V. 23.) határozata 
a Fejér Megyei Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális 

Szakiskola és Diákotthon igazgatója kérelmének elbírálásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér Megyei Pápay Ágoston 

Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon részére 
egyszeri 15.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít nyári tábor térítési 
díjához való hozzájárulásként, mely összeg fedezete a 2013. évi költségvetési 
rendelet 5. melléklet 18. ifjúsági feladatok sora. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2013. évi költségvetési rendelet következő 
módosítása során vegye figyelembe. 

 
      Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
    a polgármester 
    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
   a jogi, szervezési és intézményigazgatási 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. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának  
    időpontja 

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

a határozat mellékletét képező támogatási szerződés-tervezetet aláírja. 
 

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

Határidő: 2013. május 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 9 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 3 fő (Kismoni László, 
Selyem József, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt), nem 
szavazott 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

239/2013. (V.23.) határozata 
a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő „Bálványosi 

Nyári Szabadegyetem és Diáktábor”  támogatásáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kisebbségekért - Pro Minoritate 
Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa u. 6.) részére a "XXIV. Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktábor" költségeihez 2013. évben egyszeri 400.000,- Ft 
támogatást nyújt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről és  végrehajtásának szabályairól szóló 10/2013. (III.1.) 
önkormányzati rendelete 5. mellékletének 18. - ifjúsági feladatok sora terhére. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért  
   a jegyző 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
        a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője  
               - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért 
                 az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2013. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

  
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat közlésére és a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 
aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője  
Határidő: 2013. június 30. 
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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 

240/2013. (V. 23.) határozata 
a Dunaújvárosi Főiskola Hallgatói Önkormányzata DUDIK Fesztivál támogatása 

érdekében benyújtott kérelmének elbírálásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Főiskola részére a 
DF HÖK kérelme alapján 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a 
DUDIK Fesztiválra  a 2013. évi költségvetés 7/c. mellékletében szereplő Kulcs-
Rácalmás-Dunaújváros közös szennyvízelvezetési és tisztítási projektből 
átcsoportosításra kerülő új előirányzat sor terhére. 

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

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

  
Felelős:    - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                               a polgármester  
                             - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
           a jogi és szervezési igazgató        
         - a költségvetés tervezésért: 
           a jegyző 
         - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
           az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet legközelebbi módosításának  
                            időpontja 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

pont alapján - az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérése 
után - kössön támogatási szerződést a Dunaújvárosi Főiskolával.  

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a szerződés aláírásához szükséges feltételek teljesítését követő 5 
munkanap 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot  – mellette szavazott 6 fő (Kismoni 
László, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László) – nem 
fogadta el, ezért a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
241/2013. (V.23.)  határozata  

Javaslat a Vasmű út 41. Irodaházban lévő egyes szervezetek részére támogatás 
nyújtására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a Vasmű út 41. Irodaházban 
lévő egyes szervezetek részére támogatás nyújtására” című határozati javaslat „A” 
változatát nem fogadta el a közgyűlés. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” változatot – mellette szavazott 0 fő, ellene 
szavazott 1 fő (Selyem József), tartózkodott 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 fogadta el, ezért a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
242/2013. (V.23.)  határozata  

Javaslat a Vasmű út 41. Irodaházban lévő egyes szervezetek részére támogatás 
nyújtására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a Vasmű út 41. Irodaházban 
lévő egyes szervezetek részére támogatás nyújtására” című határozati javaslat „B” 
változatát nem fogadta el a közgyűlés. 
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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 

243/2013 (V.23.) határozata 
a 8/2013 (III.29.) BM rendelet alapján az egyes önkormányzati feladatokhoz 

kapcsolódó fejlesztési, felújítási támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a Bölcsődék 

Igazgatósága Dunaújváros intézmény vonatkozásában a bölcsődei nevelést 
ellátó intézmény fejlesztése, felújítása támogatására igénybejelentési kérelmet 
(pályázatot) nyújt be, valamint elhatározza a kapcsolódó pályázati projekt 
végrehajtását. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a belügyminiszter 
által – a nemzetgazdasági miniszter, valamint a nemzeti fejlesztési miniszter 
egyetértésével – kiadott, egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 
fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013 
(III.29.) BM rendeletben foglaltak szerint elkészített pályázat benyújtásával 
kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
      Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

           a polgármester 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
   a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője  
   a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője 

Határidő: a pályázat elektronikus úton történő benyújtására:  2013. május 02. 
 a pályázat postai úton történő benyújtására:  2013. május 03. 

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

szereplő pályázati projekt végrehajtásához a beruházáshoz szükséges összeg 20 
%-ának erejéig 6.861.836,- Ft-ot, a támogatás 5 %-ának erejéig 1.372.167,- Ft-ot, 
azaz összesen 8.233.003,- Ft összegű önkormányzati saját forrást biztosít az 
önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében a pályázati tevékenység, -
felkészítés, önrész működési célú céltartalék sor terhére.  

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

2. pontjában foglalt kötelezettségvállalásokat a 2013. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert 
a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

  a polgármester 
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
- a költségvetés módosításáért: 
   a jegyző 
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- a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
  a pénzügyi bizottság elnöke 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2013. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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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 

244/2013. (V.23.) határozata 
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet  igazgatójának magasabb vezetői 

beosztásról történő lemondásának elfogadásáról közös megegyezéssel 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Dunaújvárosi Gazdasági 

Ellátó Szervezet intézmény igazgatójának lemondását azzal, hogy a megbízatása 
közös megegyezéssel 2013. május 23. napjával szűnik meg. 

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

megbízás megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője  
Határidő: a határozat közlésére és végrehajtására: 2013. 05. 23.  
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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)  – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

246/2013. (V. 23.) határozata 
 a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet által átvett 2012. december 31-i 

szállítói állományhoz forrás biztosítására  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Dunaújvárosi Gazdasági 
Ellátó Szervezet által átvett, 2012. december 31-ei szállítói állományhoz kapcsolódó 
- 127.466.595,- Ft összegű - fedezet biztosításához a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete 5. melléklet Tartalékok cím, 
Működési célú tartalék alcím alatti Intézményi szállítói tartalék sorának terhére. 

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

foglaltakat a 2013. évi költségvetés soron következő módosítása során vegye 
figyelembe. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
        a polgármester 
      - 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. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának  
        időpontja 
  
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy e 

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője 
részére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a határozat megküldésére: 2013. június 5. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 13 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Kismoni László, Pintér Attila) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

247/2013. (V.23.) határozata 
a Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nkft. 

törzstőke emelése tárgyában 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 
123/2013.(III.28.) határozata 2. pontját módosítani kívánja oly módon, hogy a 
Dunaújvárosi Főiskola- Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nkft.-t nem részesíti 
22.000.000,-Ft összegű támogatásban, egyúttal nem kerül sor a DMJV 
Önkormányzata, mint támogató, a Dunaújvárosi Főiskola- Dunaújvárosi Kézilabda 
Akadémia Nkft, mint kedvezményezett és a HUNÉP-Uniszol Zrt., mint üzemeltető 
közötti támogatási szerződés aláírására, tekintettel arra, hogy az Nkft. vállalja, 
hogy egyéb pénzeszközeiből évi minimum 22.000.000,-Ft összeget megfizet a 
HUNÉP-Uniszol Zrt. részére létesítményhasználat fejében. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése - mint a Dunaújvárosi Főiskola-

Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nkft. alapítója, és 100 %-os 
tulajdonosa - úgy határoz, hogy az Nkft. törzstőkéjét  22.000.000,-Ft, azaz 
Huszonkettőmillió forint készpénz befizetésével megemeli oly módon, hogy a 
22.000.000,-Ft-ot a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  2013. évi 
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 10/2013.(III.1.) önkormányzati 
rendelete 5. melléklet 31. Átadott pénzeszközök sora Vagyonkezelési Osztály 
címszó alatti „Amatőr sportszervezetek pályázat alapú létesítményhasználatának 
támogatása” előirányzat terhére biztosítja. A törzstőke emelés feltétele, hogy az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság által elfogadásra kerüljön a  Dunaújvárosi 
Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nkft. és a HUNÉP-Uniszol 
Zrt. között az 1. pontban foglaltak szerinti, a létesítményhasználati díj 
megfizetésére vonatkozó  szerződés. 

 
3. A törzstőke emelés folytán az Alapító Okirat 8.1.  pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép:  
„8.1. A társaság törzstőkéje 22.500.000,-Ft, azaz Huszonkettőmillió-ötszázezer 
forint, amely teljes egészében pénzbeli betétből áll.” 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy a 2. pontban írt       

tőkeemelés összegét 2013. június 30-ig a társaság bankszámlájára befizeti. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 2.) 

pontban foglaltak szerint módosított, a Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia Közhasznú Nkft. által előkészített Alapító Okirat módosítás, 
és annak egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírására, az ügyrendi 
igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. Felhívja a társaság 
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ügyvezető igazgatójának figyelmét, hogy az Alapító Okirat módosításának 
cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 

    - a Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú  
      Nkft. ügyvezetője        

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. június 20. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2013. évi költségvetés módosításakor 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 
      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 soron következő módosításának  
                  időpontja 
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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, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József,  Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Izsák Máté) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

248/2013 (V.23.) határozata 
 a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény előírásai alapján az 
Innopark Nkft.  és más gazdasági társaságok tulajdonában álló víziközművek 

ellátásért felelős önkormányzat részére történő átadás-átvételére, 
vagyonbérleti díj engedményezésére tagi kölcsön visszafizetéséről lemondás 

ellenében 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CC IX. törvény 79. § (2) bekezdésében foglaltak 
alapján hozzájárul, hogy az INNOPARK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. - 
arra tekintettel, hogy a kft-ben lévő tulajdoni részesedése nem tartozik teljes 
mértékben a nemzeti vagyonba – az eszközei között sajátjaként nyilvántartott  
61.965.883,- Ft. nettó értékű víziközművet, illetve víziközmű létrehozására irányuló 
beruházást, rendszerfüggetlen víziközmű elemeket az ellátásért felelős 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére átruházza 2013.május 
31-i hatállyal a jelen határozat mellékletét képező Megállapodás alapján. A 
megállapodás térítésmentes átruházásról szól, a térítésmentes vagyonátruházás 
az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak, a társasági adó 
szempontjából a víziközmű-szolgáltatást végző vállalkozási, bevételszerző 
tevékenységével összefüggő költségnek, ráfordításnak minősül. A közmű-leltárt 
műszaki rendszerenként (ivóvíz, szennyvíz, rendszerfüggetlen elemek) legkésőbb 
2013.06.30-ig készíti el a Kft. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 
Megállapodás aláírására. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Innopark Nkft. 

közműtulajdonos és a DVCSH Kft. Üzemeltető között 2003. január 02.-án, a 
közműves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetés szolgáltatás ellátására létrejött 
Bérleti szerződést megismerte, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CC IX. 
törvény 83. § (1) bekezdése alapján érvényesnek és hatályosnak tekinti azzal, hogy 
2013. június 01-i hatállyal a közműtulajdonos Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a szerződés törvény rendelkezéseivel ellentétes rendelkezései 
nem alkalmazhatók, a 2012. július 15-ét megelőzően jogszerűen és jóhiszeműen 
szerzett jogokat és kötelezettségeket e törvény 16. §-ának és 29. §-ának 
rendelkezései nem érintik. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a jelen 

határozat 2 mellékleteként csatolt szerződést, melyben az  Innopark Nonprofit Kft. 
a DVCSH Kft-vel szemben  2012. december 31-ig fennálló lejárt, elismert 
8.143.670,- Ft, továbbá nem lejárt, 2013. 01.-05.31-ig 564.773,- Ft erejéig fennálló 
vagyonbérleti díj tartozása engedményezésére vonatkozó szerződést azzal, hogy 
az engedményezés ellenértékeként a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
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Önkormányzata és az Innopark Nkft. között 2011. április 05. napján létrejött, 15 
millió forint tagi kölcsön nyújtására vonatkozó szerződés alapján a tagi kölcsön 
visszafizetésétől eltekint.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utasítja az 

Innopark Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselőjét arra, hogy az Innopark N Kft. 
taggyűlésén tárgykörben a fenti pontban meghatározottak szerint szavazzon az 
önkormányzat képviseletében. 

Felelős:     - a határozat közléséért: 
                     a polgármester 
                     a határozat végrehajtásáért 
                     az  Innopark Nkft. tulajdonosi képviselője 
                      a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 2. pont DVCSH Kft-vel való közlésért 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                  
                     a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2013. május 31.                      

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a DVG Zrt. elnök – 
vezérigazgatóját, hogy kérjen tájékoztatást a DVCSH Kft-től - szükség szerint a 
taggyűlés összehívásával - azon nem önkormányzati tulajdonban álló gazdálkodó 
szervezetekről, magánszemélyekről, amelyek/akik tulajdonában álló víziközművet 
üzemeltet a DVCSH Kft. 2013. június 30-ig. 

Felelős:     - a határozat közléséért: 
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásáért 
                      a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2013. május 31. 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy intézkedjen a víziközművagyon Önkormányzat tulajdonba vételét követően a 
vagyon önkormányzat könyveiben és nyilvántartásaiban való szerepeltetéséről, a 
vagyon vonatkozó jogszabályokban előírt elhasználódás mértékével korrigált 
újraelőállítási/pótlási értékének megállapításához szükséges vagyonértékelés 
elvégeztetéséről, a pótlási fedezet, vagyonértékelési díj meghatározását is 
magában foglaló vagyonbérleti díj bevezethetőségét megalapozó műszaki, és 
humán feltételek megteremtéséről, a vagyonbérleti díj számlázásáról 2013. június 
01-től kezdődően. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                  
                 a jegyző    
               - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési osztály vezetője 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  2013. június 01-től folyamatos 
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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  

249/2013. (V.23.)  határozata  
javaslat a 469/2012.(XI.15.) határozat hatályon kívül helyezésére 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 469/2012.(XI.15.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi, egyúttal utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős:  a határozat közléséért: 
                a polgármester                                
Határidő: a határozat közlésére: 2013. június 6. 
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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, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
250/2013. (V.23.) határozata 

állásfoglalás kialakítására a DVG Zrt. tulajdonában lévő EHEP részvények 
értékesítéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 572/2011. 

(XI.17.) KH számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a DVG Zrt. 

igazgatóságát arra, hogy – a DVG Zrt. könyvvizsgálójának bevonásával – 
folytasson tárgyalásokat a DVG Zrt. tulajdonában lévő Első Hazai Energia-
Portfólió Nyrt. részvényeknek a többi részvényes, illetve külső személy részére 
történő értékesítéséről azzal, hogy a tárgyalások eredményét a közgyűlésnek 
köteles bejelenteni. 

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

részvények leértékelődésével kapcsolatosan készíttessen jelentést a 
leértékelődés okainak feltárására, különös tekintettel arra, hogy történt-e 
mulasztás, amely büntetőjogi jogkövetkezményeket vonhat maga után. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a vagyonkezelési osztály vezetője                             
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. szeptember 19. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester  
               - a határozat végrehajtásáért:                              
                 a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. június 5. 
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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, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), tartózkodott 1 fő (Kismoni László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

251/2013. (V.23.) határozata 
a dunaújvárosi  3351 hrsz-ú Táborhely-Kemping, valamint a 3350/1 hrsz-ú 

„Remix” épület és zuhanyzó blokk  megnevezésű ingatlanok üzemeltetésére 
vonatkozóan 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a dunaújvárosi  
3351 hrsz-ú Táborhely-Kemping, valamint a 3350/1 hrsz-ú „Remix” épület és 
zuhanyzó blokk  megnevezésű ingatlanok üzemeltetésének egységessége és 
folyamatossága biztosítása céljából eltekint az önkormányzat gazdálkodásának 
rendjéről szóló 1/2008.(I.18.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében 
rögzített árajánlat kérésétől és az ingatlant üzemeltetésbe adja a HUNÉP-Uniszol 
Zrt-nek (4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.)  2013. május 17-től kezdődően 2013. 
szeptember 30-ig, a jelen határozat mellékletét képező Üzemeltetési 
szerződésben foglalt feltételek alapján bruttó 444.796,-Ft/hó díjért a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 10/2013.(III.01.) önkormányzati rendelet 5. sz. melléklet  23. sor 
Vagyonkezelési feladatok, dologi kiadások terhére. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat mellékletét képező Üzemeltetési szerződés aláírására. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
        a polgármester   
      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
         a vagyonkezelési osztály a vezetője 
Határidő: a szerződés aláírására: 2013. június 20. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 

dunaújvárosi  3351 hrsz-ú Táborhely-Kemping valamint a 3350/1 hrsz-ú „Remix” 
épület és zuhanyzó blokk  megnevezésű ingatlanok 2013. szeptember 30-át 
követő üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívást készítse elő a következő 
Közgyűlés elé és a beérkezett ajánlatokat terjessze a Közgyűlés 2013. 
szeptemberi ülése elé.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
        a polgármester   
      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
         a vagyonkezelési osztály a vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. június 10. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
foglalt kötelezettségvállalást a 2013. évi költségvetés módosításakor 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 
      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 soron következő módosításának  
                  időpontja 
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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 

252/2013. (V.23.) határozata 
a Dunaújváros Öreg-hegy közvilágítási hálózat építésére 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy a Dunaújváros Öreg-

hegy közvilágítási hálózat építésére, a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
10/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete 5. melléklet 5. alcím Közvilágításra 
fordítható szakfeladat előirányzatából 3.000.000.- Ft-ot, a fennmaradó 
1.361.066.- Ft-ot az általános tartalékalapból biztosít. 

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

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

 
Felelős:   – 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. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                    időpontja  
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az 1. pontban rögzített közvilágítási hálózat építésére, a határozat mellékletét 
képező Vállalkozási szerződést a VOLTREX Kft-vel (2400 Dunaújváros, Jókai u. 
26.) írja alá. 

     
Felelős:   – a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
   – a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő:  – 2013. július 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 

253/2013. (V.23.) határozata  
a Dunaújváros, Venyimi út 20-as számú busz végállomásának átépítéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, Venyimi út 20-as 

számú busz végállomásának átépítését a DVG Zrt-vel nettó 3.397.045,- Ft (bruttó 
4.314.247,-Ft) összegért elkészítteti. 

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

pontban meghozott döntéssel kapcsolatos Vállalkozási szerződést a DVG Zrt-vel – 
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság véleményének kikérése után – írja alá.
  

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1-2.) pontban szereplő munkák 
elkészítéséhez szükséges nettó 3.397.045,- Ft-ot (bruttó 4.314.247,-Ft-ot) a 
10/2013 (III.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2. alcím – Közutak, hidak 
üzemeltetése – szakfeladat terhére biztosítja. 

 
   Felelős:   -  a határozat végrehajtásáért 
             a polgármester 
           -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
           -  a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
       a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
   Határidő:   2. pont esetében: 2013. június 30. 
                      határozat közlésére: 2013. május 30. 
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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 

254/2013. (V.23.) határozata 
Sztankovics László  Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma 

pályázatán való részvételre vonatkozó képviselői indítványáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy részt vesz a 
Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt pályázaton, a 
Lorántffy Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium előtti közterületen 
felállítandó Lorántffy Zsuzsannát ábrázoló mellszobor kivitelezése érdekében, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. A pályázat 
benyújtásához  a nevezési díjat, azaz  12.000 Ft-ot, a 2013. évi költségvetési 
rendelet 5. számú melléklet Működési célú tartalék „Pályázati tevékenység, 
felkészítés, önrész” sora terhére kell biztosítani. Nyertes pályázat esetén a 
szobor elkészítéséhez hiányzó 710.000 Ft-ot a  2013. évi költségvetési rendelet 
5. számú melléklet Működési célú tartalék „Pályázati tevékenység, felkészítés, 
önrész” sora terhére kell biztosítani.  

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

                      a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2013. június 10. 

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

foglaltakat 2013. évi költségvetés soron következő módosítása során vegye 
figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 
 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                       a polgármester 
                 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 

                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
                      - a költségvetés módosításáért: 

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

 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. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az 1. pontban szereplő projekthez kapcsolódó pályázat előkészítéséhez és 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: - a pályázat előkészítésére: 2013. június 10. 
         - a pályázat végrehajtására: 2014. május 1. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 1. pontjában Varga István 
projektmenedzser kiegészítésével – 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 

255/2013. (V.23.) határozata 
a „Modellprogram a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások funkcionális 
összekapcsolására Dunaújvárosban” című projektben résztvevő személyekre  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Modellprogram a szociális és 

gyermekjóléti alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására Dunaújvárosban” 
című projektben való részvételre az alábbi személyeket kéri fel: 

 
 1 fő projektmenedzser: Varga István 
 1 fő pénzügyi vezető: Csikós-Nagy Bálintné 
 1 fő szakmai vezető: Kissné Fekete Éva 
 A koordinációs iroda alkalmazottai: 
 1 fő szolgáltatás koordinátor: Kiss Adrienn 
 1 fő szakmai asszisztens: Soltész Anna 
 Önkéntesek: a szakmai vezető választja ki 
   
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az 1. pontban foglalt személyekkel a szükséges munkaszerződéseket, megbízási 
szerződéseket  megkösse. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

  a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
      Határidő: 2013. június 1. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a koordinációs iroda létrehozása 

helyeként az Útkeresés Segítő Szolgálatot (2400 Dunaújváros, Bartók B. u .6/b) 
jelöli ki. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. és 

3. pontokban hozott döntésről tájékoztassa az ESZA Társadalmi Szolgáltató 
Nonprofit Kft-t. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

   a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
     Határidő: 2013. május 30. 
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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 

256/2013. (V.23.) határozata 
Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 174/2013.(IV.25.) 

határozata 2. pontjában szereplő összeg elírása miatti javítására.  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 174/2013.(IV.25.) 

határozatának 2. pontja az alábbiak szerint kerül javításra: 
     „2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 4.885.800,-Ft 

+áfa összeget az önkormányzat 2013. évi költségvetés általános tartalék sora 
terhére kártalanítás jogcímén a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Magyar 
Államkincstárnál vezetett Egyéb bevételek 10032000-01034327-00000000 számú 
bakszámlájára átutalja a megállapodás aláírásától számított 15 napon belül.” 

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

határozat közlésére. 
 
Felelős:     - a határozat közléséért: 
                     a polgármester                  
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   - a határozat közlésére: 2013. június 6. 
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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 1 fő (Pintér Attila), tartózkodott 5 fő 
(Kismoni László, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

257/2013. (V.23.) határozata 
az Önkormányzat 2013. I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről 

szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló 
tájékoztatót. 
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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 

258/2013. (V.23.) határozata 
a dél-koreai Geumsan-gun várossal testvérvárosi kapcsolat kialakítására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dél-koreai Geumsan-gun város 
kezdeményezésére testvérvárosi kapcsolatot kíván kialakítani. Felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletét képező szándéknyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester  
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató  
Határidő:  2013. május 28. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Gombos István, Cserni 
Béla, Gál Roland, 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 2 fő (Cserna Gábor, Selyem József)  – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester helyén Gombos István alpolgármester ül a 
szavazáskor, a szavazás eredményét e szerint kell figyelembe venni.)  

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

259/2013. (V.23.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Fejér Megyei 

Kormányhivatalnak a Járási Hivatal létrehozására vonatkozó együttműködési 
megállapodás módosítására a Kormányablak kialakítására tekintettel 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy a Fejér Megyei 

Kormányhivatalnak a 2012. október 25. napján megkötött, Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei Kormányhivatal között létrejött 
együttműködési megállapodás módosítása iránt benyújtott szerződésmódosítási 
javaslatokat tartalmazó, a határozat mellékletét képező szerződéstervezetét 
megismerte. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Fejér Megyei 

Kormányhivatal által benyújtott szerződéstervezet alapján a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei Kormányhivatal között 2012. 
október 25-én létrejött együttműködési megállapodás módosítását elfogadja.  

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 
megállapodás módosításának a határozat mellékletében rögzített tartalommal 
történő aláírására. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
          a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a gazdasági Igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2013. május 31. 

- a szerződésmódosítás aláírására: 2013. május 31. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Gombos István, Cserni 
Béla, Gál Roland, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Kismoni 
László, Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán)  – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester helyén Gombos István alpolgármester ül a 
szavazáskor, a szavazás eredményét e szerint kell figyelembe venni.)  

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

260/2013. (V.23.) határozata  
a DSZSZ Kft.  2012. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatosan 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Szolgáltató Kft. 2012. évi beszámolóját 608.252 e Ft mérleg főösszeggel és 306.072 
e Ft. (nyereség) mérleg szerinti eredménnyel a határozat 1., 2., 3. és 4. számú 
mellékletei szerint elfogadja, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: 2013. május 31.  
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, Gál Roland, 
Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Selyem József, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Kismoni 
László, Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Gombos István)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester helyén Gombos István alpolgármester ül a 
szavazáskor, a szavazás eredményét e szerint kell figyelembe venni.)  

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

261/2013. (V.23.) határozata  
a DSZSZ Kft.  saját tőke-jegyzett tőke arányának helyreállításával 

kapcsolatosan 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a DSZSZ Kft. 2012. 
évi éves beszámolójában kimutatott saját tőke-jegyzett tőke arányának 
helyreállításáról, vagy a társaság esetleg végelszámolásával kapcsolatosan jelen 
határozat meghozatalától számított 3 hónapon belül dönt, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért:  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: 2013. május 31.  
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