
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 13-ai ülésén született 
döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Gál Roland, Gombos 
István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, 
Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), 
távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Kismoni László, Pintér Attila)  – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor közvetlenül szavazás után szóban jelezte a közgyűlés és a 
jegyzőkönyvvezető felé, hogy „igen”-nel szavazott, de technikai okok miatt a 
szavazatszámláló gép „távol lévő”-nek rögzítette. Ezáltal az „igen” szavazatok száma 
9-re emelkedett.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

262/2013. (VI.13.)  határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által, 

az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő 
átvállalásáról és a kapcsolódó feladatok végrehajtását megalapozó 

határozatok meghozataláról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Magyarország 2013. 

évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §. 
rendelkezése, valamint az ÁKK által kiadott Útmutató alapján az alábbi határozatot 
hozza: 
Az Önkormányzat és Magyar Állam között megkötött megállapodás alapján, amely 
az állam által átvállalásra kerülő adósságállomány összegét rögzíti, önkormányzat 
16.485.100,09 EUR adósságát átvállalja az ÁKK . 
Az átvállalandó adósságból 16.485.100,09 EUR összeg pénzügyi teljesítése ÁKK 
átvállalással   történik 2013.06.28-i értéknappal, és az önkormányzat, mint 
Kibocsátó K&H  Bank  Zrt. felé fennálló kötvénytartozását csökkenti.  
A kötvényállomány csökkentése visszaváltás formájában történik, ezért a 
közgyűlés 2013. június 28-i dátummal elrendeli az alábbi kötvény visszaváltását: 
Kötvény megnevezése: Dunaújváros 2030. 
Kibocsátás dátuma: 2010. július 27. 
Kötvénytulajdonos megnevezése: K&H Bank  Zrt. 
Visszaváltásra kerülő kötvények darabszáma: 16.485.101 
Visszaváltás összege: 16.485.100,09 
Visszaváltás devizaneme: EUR 
 
Felelős:    a polgármester 

 - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
 a jegyző, 
 a gazdasági igazgató, 
 a pénzügyi  osztályvezető. 

 Határidő: 2013. június 28. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza 

Cserna Gábor polgármestert, hogy a K&H Bank Zrt-nél kibocsátott Dunaújváros 
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2014. kötvényből 16.485.100,09 Euró összegű kötvény 2013. június 28-i 
értéknappal történő visszavásárlására tekintettel a kötvénykibocsátási okirat 
módosítása során keletkező dokumentumokat a KELER Zrt-nél írja alá. 
 
Felelős: a polgármester 

- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
 a jegyző, 
 a gazdasági igazgató, 
 a pénzügyi  osztályvezető. 

Határidő: Központilag egyeztetett időpontban 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Tamás, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Selyem József, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserni Béla, Kismoni László, Pintér Attila) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
263/2013. (VI.13.)  határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által, 
az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő 

átvállalásáról és a kapcsolódó feladatok végrehajtását megalapozó 
határozatok meghozataláról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Magyarország 2013. 

évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény valamint az ÁKK által 
kiadott Útmutató alapján az alapján az állam által részbeni átvállalásra kerülő, 
pénzügyi intézmények felé 2012. december 31-én  fennálló adósság 
rendezéséhez a fennálló adósságállománya és ezen adósságnak az átvállalás 
időpontjáig számított járulékai összege figyelembevételével úgy határoz, hogy az 
ERSTE Bank Zrt-nél kibocsátott  kötvényből 20.363.141,65  Euró összegű 
kötvényt 2013. június 28-i értéknappal visszavásárol az alábbiak szerint: 
Kötvény megnevezése: Dunaújváros I. Kötvény 
Kibocsátás dátuma: 2011. május 5. 
Kötvénytulajdonos megnevezése: Erste Bank Hungary Zrt. 
Visszaváltásra kerülő kötvények darabszáma: 20.363.142 
Visszaváltás összege: 20.363.141,65 
Visszaváltás devizaneme: EUR 

 
Felelős:    a polgármester 

- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
 a jegyző, 
 a gazdasági igazgató, 
 a pénzügyi  osztályvezető 

Határidő: 2013. június 28. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Cserna 

Gábor polgármestert, hogy  az ERSTE Bank Zrt-nél kibocsátott kötvényből 
20.363.141,65 Euró összegű kötvény 2013. június 28-i értéknappal történő 
visszavásárlására tekintettel a kötvénykibocsátási okirat módosítása során 
keletkező dokumentumokat mind a KELER Zrt-nél, mind az Erste Bank Hungary 
Zrt-nél aláírja. 

 
Felelős:    a polgármester 

- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
 a jegyző, 
 a gazdasági igazgató, 
 a pénzügyi  osztályvezető. 

 Határidő: Központilag egyeztetett időpontban 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszik, 

hogy  az ERSTE Bank Zrt-nél kibocsátott kötvényhez kapcsolódó szerződéses 
dokumentáció módosításával összhangban megtörténik az IRS (kamatswap) 
szerződés részleges zárása is. Az ehhez szükséges szerződéses dokumentáció 
aláírására felhatalmazza Szepesi Attila gazdasági alpolgármestert. 

 
Felelős:    a polgármester 

- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
 a jegyző, 
 a gazdasági igazgató, 
 a pénzügyi  osztályvezető. 

 Határidő: az alapszerződés módosításhoz igazított időpontokban 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Tamás, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Selyem József, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserni Béla, Kismoni László, Pintér Attila) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

264/2013. (VI.13.)  határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által, 

az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő 
átvállalásáról és a kapcsolódó feladatok végrehajtását megalapozó 

határozatok meghozataláról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján az állam által 
részbeni átvállalásra kerülő, pénzügyi intézmények felé 2012. december 31-én 
fennálló adósság rendezéséhez a fennálló adósságállománya és ezen adósságnak 
az átvállalás időpontjáig számított járulékai összege figyelembevételével 
felhatalmazza a polgármestert, hogy  az átvállalásra kerülő 10.843.491.672 HUF 
összegű adósság rendezésével kapcsolatosan szükséges nyilatkozatokat tegye meg 
és a kapcsolódó dokumentumokat írja alá. 
 
Felelős:   a polgármester 
 - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
 a jegyző, 
                 a gazdasági igazgató, 
                 a pénzügyi  osztályvezető 
Határidő: 2013. június 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő (Cserni Béla, Kismoni László, Pintér Attila)  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

265/2013. (VI.13.) határozata 
a dunai árvízi védekezés költségeihez hozzájárulás megítéléséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Megyei Jogú Városok Szövetsége, 

a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos 
Szövetsége, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége és a 
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége felhívására a dunai árvíz 
védekezési költségeihez 4.869.000,- Ft összeggel járul hozzá, 2013. évi 
költségvetéséről szóló rendelet általános tartalék sora  terhére. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló rendelet módosításakor, az általános tartalék sor terhére vegye figyelembe. 

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
         a jegyző  
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                   adó, költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
 Határidő: - a határozat közlésére 2013. július 15. 
                  - átutalásra 2013. július 15. 
                  - 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, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserni 
Béla, Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

266/2013. (VI.13.) határozata 
az Intercisa Múzeum és kiállítóhelyei működési engedélyének megkéréséről és 

a  kapcsolódó intézkedések megtételéről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Intercisa Múzeum 

jelen határozat 1. számú mellékletét képező küldetésnyilatkozatát. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy az Intercisa 

Múzeum közalkalmazotti állománya 1 fő felsőfokú végzettségű muzeológussal 
bővüljön határozott időtartamra, 2013. július 1-jétől 2014. január 31-éig. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
     - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a jogi és szervezési igazgató 
Határidő:  2013. június 17. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban     

elhatározottakat a 2013. évi költségvetés legközelebbi módosítása során vegye 
figyelembe azzal, hogy a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások július 1-
jétől teljesíthetők. 

 
 Felelős:  - a költségvetés módosítása előkészítéséért: 
                   a jegyző 
                 - a költségvetés módosítása előkészítésében való közreműködésért: 
         a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                   a pénzügyi bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 - a költségvetés módosítása végrehajtásának előkészítésében: 
                   az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője    
Határidő: a 2013. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Intercisa Múzeum 

igazgatóját, hogy gondoskodjon arról, hogy a 2. pontban elhatározottak az 
önkormányzat számára többletkiadást ne jelentsenek, továbbá, hogy szükség 
esetén tegyen javaslatot az intézmény belső előirányzatainak átcsoportosítására. 

                                                                                                                                          
Felelős:  - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
      - a határozat közlésében való közreműködésért: 
        a jogi és szervezési igazgató 
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      - a határozat végrehajtásáért: 
        az Intercisa Múzeum igazgatója 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2013. június 17. 
        - a határozat végrehajtására: 2013. október 3. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a utasítja a polgármestert, hogy a 

szükséges dokumentumok becsatolásával kérje meg az Intercisa Múzeum, 
valamint a Római Kori Kőtár és Romkert működési engedélyének módosítását az 
Emberi Erőforrások Minisztériumától. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a jogi és szervezési igazgató 
       az Intercisa Múzeum igazgatója 
Határidő: 2013. június 17. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a utasítja a polgármestert, hogy a 

határozat 2. számú melléklete alapján kérje meg az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától a Római Kori Katonai Fürdő működési engedélyét.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a jogi és szervezési igazgató 
       az Intercisa Múzeum igazgatója 
Határidő: 2013. június 17. 
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