
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. december 19-ei ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  

 
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), nem szavazott 1 fő (Kismoni László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

511/2013. (XII.19.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok határidő módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
     - a 106/2013. (III.28.) határozat 4.) pontja végrehajtási határidejét 2014. március 31-    

ére; 
- a 130/2013. (III.28.) határozat 4.) pontja végrehajtási határidejét 2014. február 28 -   
ára  módosítja.  

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

jelentés II. részével nem érintett egyéb rendelkezéseit változatlan tartalommal 
hatályban tartja. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), ellene szavazott 3 fő 
(Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – 
megalkotta a 39/2013. (XII.20.) önkormányzati rendeletet. 
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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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – megalkotta a 40/2013. 
(XII.20.) önkormányzati rendeletet. 
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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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – megalkotta a 41/2013. 
(XII.20.) önkormányzati rendeletet. 
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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, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László), 
tartózkodott 2 fő (Kismoni László, Pintér Attila), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
512/2013. (XII.19.) határozata 

telekalakítási eljárás megindításáról 
(730/350 hrsz-ú ingatlan, dr. Marcheschi Tibor és társai kérelme) 

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

hogy az önkormányzat tulajdonában lévő dunaújvárosi 730/350 hrsz-ú, 16.4940 m2 
alapterületű, kivett beépített terület megnevezésű ingatlanból telekalakítási eljárás 
során kialakításra kerüljön, a 730/426 hrsz-ú 1379 m2 alapterületű, kivett beépített 
terület megnevezésű ingatlan. A telekalakítás 28.000,- Ft összegű költségét a 
közgyűlés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének vagyongazdálkodási 
feladatok dologi kiadások sora terhére biztosítja. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozati javaslat melléklete szerinti változási 
vázrajz aláírására, valamint a telekalakítási kérelemnek az illetékes járási 
földhivatalhoz történő benyújtására 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
        - a változási vázrajz aláírására: 2014. január 15. 
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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, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László), 
tartózkodott 2 fő (Kismoni László, Pintér Attila), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – 
megalkotta a 42/2013. (XII.20.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (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 (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – 
megalkotta a 43/2013. (XII.20.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 1. pontjában „100,- Ft/fő, azaz 
Egyszáz forint/fő, összesen 4.782.400,- Ft, azaz Négymillió-
hétszáznyolvankettőezernégyszáz forint vissza nem térítendő támogatást biztosít” 
szövegrésszel kiegészítve – 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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

513/2013. (XII.19.) határozata 
a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros új CT készüléke 

megvásárlása támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szent Pantaleon Kórház-
Rendelőintézet Dunaújváros részére 100,- Ft/fő, azaz Egyszáz forint/fő, összesen 
4.782.400,- Ft, azaz Négymillió-hétszáznyolcvankettőezernégyszáz forint vissza 
nem térítendő támogatást biztosít a 2013. évi állandó lakosságszám alapján új CT 
készülék megvásárlása céljából a 2014. évi költségvetés terhére. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés előkészítésekor 
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 előkészítéséért: 
 a jegyző 
 - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:    a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadásának az időpontja 

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

vissza nem térítendő támogatás nyújtására vonatkozó „Támogatási szerződést” az 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően írja alá. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:   szerződés aláírására: 2014. január 30. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 

határozatot a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet főigazgatója részére küldje 
meg.  



 9 

   
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

 a polgármester  
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

 a jogi és szervezési igazgató        
Határidő:    2013. december 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Kismoni 
László, Pintér Attila, Selyem József), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

514/2013. (XII.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetésében megjelenő 
Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társuláshoz kötődő 2013. évi támogatás 
elszámolásáról, valamint a törzskönyvi nyilvántartásban történő módosítás 

kezdeményezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzat költségvetése terhére teljesített Fejér Megyei 
Szakképzés-szervezési Társulás megszűnéséhez kapcsolódó kiadás 
elszámolását a határozat 2. melléklete szerint oly módon, hogy a 10/2013. (III. 01.) 
önkormányzati rendeletben az 5. melléklet 31/7. alcímben szereplő 5.925 E Ft 
támogatásból 5.847 E Ft-ot a személyi juttatások és járulékai fedezetére, 78 E Ft-
ot az általános tartalék növelésére csoportosít át.  

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

következő költségvetési rendelet módosításánál az 1. pontban meghatározott 
előirányzatok közötti átcsoportosítást vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a gazdasági igazgató 
 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a következő költségvetési rendelet módosítása 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

16/2013. (I. 24.) közgyűlési határozatot a Magyar Államkincstár számára küldje 
meg és kezdeményezze a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 
törzskönyvi nyilvántartásból való törlését. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester 
 a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  2014. március 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

515/2013. (XII.19.) határozata 
 a Dunainform Kft. által, a közbiztonság javítása érdekében átadott 

számítógépek átengedéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunainform Kft. által felajánlott 

három darab DI0131101, DI0131102, DI0131103 azonosítószámú 
számítógépeknek, valamint a hozzájuk tartozó 3077NDZJKE445, 
3077NDXQKE434, 3077NDCRKE443 azonosítószámú monitoroknak a 
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére történő ingyenes tulajdonba adását 
elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jogi és szervezési 

igazgatóság vezetőjét az 1. határozati pontban megjelölt számítógépek 
átadásában való közreműködésre. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: 2014. január 30. 
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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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

516/2013. (XII.19.) határozata 
a rendezési tervek hatályosulásának 2013. évi tapasztalatairól szóló tájékoztató 

elfogadásáról 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése teljes terjedelmében megismerte és 
tudomásul vette a rendezési tervek hatályosulásának 2013. évi tapasztalatairól szóló 
tájékoztatót.  
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
     -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a főépítészi és környezetvédelmi osztály vezetője 
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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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

517/2013. (XII.19.)  határozata  
a  Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény működésének 
törvényességi ellenőrzéséről készült megállapítások elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Bölcsődék 

Igazgatósága Dunaújváros intézmény tevékenységéről szóló ellenőrzési 
jelentését. A Közgyűlés az előterjesztés mellékletében található ellenőrzési 
jelentésbe foglaltakat elfogadja, és megállapítja, hogy az intézmény a hatályos 
ágazati jogszabályoknak megfelelően működik. 

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

határozatot a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatójának 
küldje meg. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2013. december 30. 
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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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

518/2013. (XII.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Óvodában elvégzett helyszíni ellenőrzésről készült jelentés 

elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Dunaújvárosi Óvoda 

ellenőrzéséről szóló - a határozat mellékletét képező - jelentést. Megállapítja, hogy 
az önkormányzat az SZMSZ-ében, az érintett osztály a polgármesteri hivatal 
SZMSZ-ében, a Dunaújvárosi Óvoda pedig a vonatkozó jogszabályokban foglalt  
feladataiknak eleget tettek. 

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

jelentés elfogadásáról tájékoztassa a Dunaújvárosi Óvoda vezetőjét. 
  
 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. december 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot a 2. pontban a határozat 
közlésére: 2013. december 30., a 3. pontban a határidő: 2013. december 30. 
módosítással – 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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

519/2013. (XII.19.)  határozata 
 az Intercisa Múzeum igazgatójának megbízásáról és az intézmény 

közalkalmazotti létszámával kapcsolatos döntésről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Farkas Lajost 2014. 
január 1-jétől 2018. december 31-éig terjedő határozott időre az Intercisa Múzeum 
intézmény igazgatói teendőinek ellátásával. Farkas Lajos beosztása igazgató, 
munkaköre: főmúzeológus, besorolása: H 6,  
Garantált illetménye:                 163.170,- Ft, 

Illetménypótlékok: 
• magasabb vezetői pótlék mértéke a pótlékalap 200%-a  
• 2014.01.01-től 2018.12.31-.ig 
• tudományos kutatói pótlék mértéke a pótlékalap 50%-a 
• illetménykiegészítés (Kjt. 67.§): 
• felső fokú idegennyelv-tudási pótlék mértéke a pótlékalap 

100%-a 

  
 40.000,- Ft 

 
 10.000,- Ft 
          -, Ft 
20.000,-Ft 

 Járandóságok összesen:  233.170,- Ft 
 Kerekítés:            30,-Ft 
 Járandóságok összesen kerekítve:  233.200,-Ft. 

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

megbízással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 
    Felelős:  - a határozat közléséért: 
           a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság igazgatója 
               a jogi és szervezési igazgató 
   Határidő:   - a határozat közlésére: 2013. december 30. 
           - a határozat végrehajtására: 2014. január 01. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intercisa Múzeum közalkalmazotti 

létszámát 2014. január 1-jei hatállyal 1 fővel megemeli. 
 

Felelős:  - a határozat közléséért: 
                      a polgármester 
          - a határozat közlésében való közreműködésért: 
   a jogi és szervezési igazgató 
    Határidő: 2013. december 30. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és a 3. 
pontban elhatározottakat a 2014. évi költségvetés előkészítése során vegye 
figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés módosítása előkészítéséért: 

                      a jegyző 
                    - a költségvetés módosítása végrehajtásának előkészítésében: 
                      az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője    
   Határidő: a 2014. évi költségvetés elkészítésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

520/2013. (XII.19.)  határozata 
a Dunaújváros Színházáért Alapítvány végelszámolásának elindításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Bartók Kamaraszínház és 

Művészetek Háza, mint társalapító kezdeményezésével, és elhatározza a közösen 
alapított Dunaújváros Színházáért Alapítvány végelszámolásának megindítását az 
alábbiak szerint: 
• a végelszámolás kezdő időpontja: 2014. január 1., egyidejűleg a kuratórium  

eljárási jogosultsága megszűnik, 
• a végelszámoló: a KRISZI Kft.  cégjegyzékszám: 07 09 004885, cím: 2400 

Dunaújváros, Vasmű út 51. I. em. 4. 
• végelszámoló megbízásából eljáró személy: Csányi Krisztina, 2400 

Dunaújváros, Gőzmalom u.11/1. 
Az alapítvány által ellátott feladatokat a továbbiakban a Bartók Kamaraszínház és 
Művészetek Háza látja el. 

 
 Felelős:  - a határozat közléséért: 
               a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a jogi és szervezési igazgató 
       a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
 Határidő:      - a határozat közlésére: 2013. december 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Bartók Kamaraszínház és 

Művészetek Háza igazgatóját, hogy az 1. pontban elhatározottak 
figyelembevételével készítse elő az intézmény SZMSZ-ének módosítását és 
terjessze be a közgyűlés elé. 

 
 Felelős:  - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a jogi és szervezési igazgató 
     - a határozat végrehajtásáért: 
       a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
 Határidő:       - a határozat közlésére: 2013. december 30. 
   - a határozat végrehajtására: az alapítvány nyilvántartásból való  
                                     törlését követő 30 nap 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 1. pontjában a „közalkalmazotti 
állomány 29-ről 34-re emelkedjen” módosítással – mellette szavazott 12 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), nem szavazott 2 fő (Pintér Attila, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

521/2013. (XII.19.) határozata 
a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza közalkalmazotti álláshelyeinek 

emeléséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy 2013. december 
1-jétől a  Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza közalkalmazotti állománya 
29-ről 34-re emelkedjen, azzal, hogy a változással keletkező többletkiadások az 
intézményt terhelik, az többlettámogatással nem jár. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
  a  polgármester 
              - a határozat közlésében való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója  
Határidő:   2013. december 30. 

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

pontban foglalt közalkalmazotti létszámbővítést a 2013. évi költségvetés 
módosítása során vegye figyelembe, azzal, hogy a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalások december 1-jei hatállyal teljesíthetők. 

 
Felelős:  - a költségvetési rendelet módosításának előkészítéséért: 

   a jegyző 
          - a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért: 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

522/2013. (XII.19.) határozata 
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai  intézményben megüresedett szakmai létszám betöltéséről 
 

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

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézmény:  
- Dunasor 15. szám alatti idősek otthonában 

- a 2013. november 1-jén megüresedett 1 fő részlegvezető ápoló, és 
- a Batsányi u. 15/a. szám alatti idősek átmeneti otthonában 

- a 2013. december 1-jén megüresedett 1 fő ápoló, gondozó,  
           álláshelyet az intézmény vezetője 2014. január 1. napjától betöltse.  
 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
  az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet  
               Idősek Otthonai intézmény vezetője 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
      Határidő:    2013. december 31. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

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

 

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester       
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   a határozat közlésére 2013. december 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, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

523/2013. (XII.19.) határozata 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátási megállapodás 

alapján történő ellátásáról 2014. január 1. napjától 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy amennyiben a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kezdeményezi, úgy a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás ellátására 2013. július 
1-től 2013. december 31-ig tartó időszakra megkötött feladatellátási megállapodás 
2014. január 1-jétől történő hosszabbításához hozzájárul, egyben utólagosan 
jóváhagyja Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere e tárgyban írt, 2013. 
október 21-én kelt nyilatkozatát. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés aláírására, amennyiben a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatósággal kötendő ellátási szerződés tervezet megegyezik a 2013. 
december 31-ig érvényben lévő szerződéssel. Ha a szerződéstervezetet a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az érvényben lévőtől eltérő 
tartalommal küldi meg, akkor az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérése is szükséges az aláíráshoz. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: a szerződés aláírására: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  
                által meghatározott határidő 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Kismoni László, Pintér 
Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

524/2013. (XII.19.) határozata 
DMJV közigazgatási területén végzett közétkeztetési feladatok ellátására 

vonatkozó vállalkozói szerződés kiegészítéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1 sz. mellékletét képező 

megállapodásban foglaltak szerint kiegészíti a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, mint Megrendlelő1, a Gazdasági Ellátó Szervezet, mint 
Megrendelő2, az Egyesített Szociális Intézmények és Árpád-házi Szent Erzsébet 
Idősek Otthonai, mint Megrendelő 3  és a Zalagast Kft. között a 2013. március 12-
én megkötött és 2013. április 1-jén hatályba lépett szolgáltatási szerződést azzal, 
hogy a közüzemi díjakra vonatkozó tényleges adatokat minden év március 31-ig 
felülvizsgálja. 

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

a szerződés kiegészítését írja alá. 
 
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat közlésében való közreműködésért, valamint a szerződés 
                 aláírásra történő előkészítéséért: 
       a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
                 a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: 2013. december 30. 
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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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

525/2013. (XII.19.) határozata  
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a fenntartásában lévő Dunaújvárosi 

Gazdasági Ellátó Szervezet részére 2014. január 15-től az önkormányzat 
tulajdonában lévő Dunaújváros, Dózsa Gy. út 35/A. szám alatti, Dunaújváros 
102/1. helyrajzi számú ingatlant használatba adja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy 
az intézmény az ingatlant székhelyként használja.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 

Szervezet  elnevezésű költségvetési szervének 177/2013. (IV. 25.) határozatával 
elfogadott alapító okirata módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el: 

 
“ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) a  
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 177/2013. (IV. 25.) határozatával 
elfogadott Alapító Okiratát 2014. január 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:  
 
1.) Az Alapító okirat 1.1. pontja helyébe a következő lép: 
„1. 1. székhelye:  Dunaújváros, Dózsa Gy. út 35/A.” 
2.) Az Alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő lép: 
„1.2. telephelyei: Dunaújváros, Március 15. tér 5-6. 
Dunaújváros, Köztársaság u. 14. 
Dunaújváros, Bercsényi M. u. 10. 
Dunaújváros, Fáy A. u. 14. 
Dunaújváros, Úttörő u. 1-3. 
Dunaújváros, Római körút 2. 
Dunaújváros, Római körút 51. 
Dunaújváros, Petőfi liget 1-2. 
Dunaújváros, Bartók B. út 6/a. 
Dunaújváros, Dózsa György út 15/a. 
Dunaújváros, Erdő sor 37/A. 
Dunaújváros, Bocskai István utca 1/a. 
Dunaújváros, Római krt. 47-49.” 
 
3.) Az Alapító okirat 11.1. pontja helyébe a következő lép: 
 
„11.1. Ingatlan:  



 23 

Az intézmény székhelye a 102/1. hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati 
tulajdonban lévő, természetben Dunaújváros, Dózsa Gy. út 35/A. szám alatti 
ingatlanvagyon. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és 
az Állami Intézményfenntartó Központtal közösen használt alábbi ingatlanok: 

a.) A 730/58 hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Március 15. 
tér 5-6. sz.  alatti ingatlan.  
b.) A 42/24. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, 
Köztársaság u. 14. sz.  alatti ingatlan.  
c.) Az 1/2 hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 
10. sz. alatti  ingatlan.  
d.) A 451/28. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Fáy A. u. 
14. sz. alatti  ingatlan.  
e.) A 209. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Úttörő u. 1-3. 
sz. alatti  ingatlan.  
f.) A 451/46. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Római 
körút 2. sz. alatti  ingatlan.  
g.) A 451/50. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Római krt. 
51. sz. alatti  ingatlan.  
h.) A 162. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Petőfi liget 1-
2. sz. alatti  ingatlan.  
i.) A 135. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 
6/a. sz. alatti  ingatlan.  
j.) A 128. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Dózsa György 
út 15/a. sz.  alatti ingatlan. 
k.) A 671. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Erdő sor 37/A. 
sz. alatti  ingatlan. 
l.) A 490/2. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Bocskai 
István utca 1/a. sz. alatti ingatlan. 
m.) A 451/19. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Római krt. 
47-49. sz. alatti ingatlan.” 

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

a módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot aláírja. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város 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: 
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2013. december 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat érdemi vitájának megkezdése 
előtt Nagy Zoltánné képviselőt a szavazásból – mellette szavazott 10 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 4 fő 
(Gombos István, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – kizárta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

526/2013. (XII.19.) határozata  
Nagy Zoltánné képviselő személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 

kizárásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagy Zoltánné képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a 22. napirend „Javaslat a 
„Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány támogatására” határozati 
javaslatára történő szavazásból Nagy Zoltánné képviselő asszonyt kizárja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős:  Jegyző 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat érdemi vitájának megkezdése 
előtt Selyem József képviselőt a szavazásból – mellette szavazott 11 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 
3 fő (Gombos István, Nagy Zoltánné, Selyem József), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – 
kizárta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

527/2013. (XII.19.) határozata  
Selyem József képviselő személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 

kizárásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Selyem József képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a 22. napirend „Javaslat a 
„Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány támogatására” határozati 
javaslatára történő szavazásból Selyem József képviselő urat kizárja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős:  Jegyző 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat érdemi vitájának megkezdése 
előtt Gombos István alpolgármestert a szavazásból – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 3 fő (Gombos István, Nagy Zoltánné, Selyem József), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – kizárta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

528/2013. (XII.19.) határozata  
Gombos István alpolgármester személyes érintettség bejelentése kapcsán 

történő kizárásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István alpolgármester 
személyes érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a 22. napirend 
„Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány támogatására” 
határozati javaslatára történő szavazásból Gombos István polgármester urat kizárja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős:  Jegyző 



 27 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Gombos 
István, Nagy Zoltánné, Selyem József), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

529/2013. (XII.19.) határozata 
a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Védőháló a Dunaújvárosi 

Díjhátralékosokért” Alapítvány részére összesen: 10.397.000,- Ft összegű 
támogatást nyújt. 
 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban írt támogatás forrását a 
2013. évi költségvetésének alábbi soraiból biztosítja:  
7/a. melléklet I. 19. Korányi úti átjáró maradvány                            1.627 E Ft 
                     II.  8: Búzavirág u. - Somogyi u. összekötő vízvez.    6.600 E Ft 
7/c. melléklet 3. DVG Zrt. tőkeemelés maradvány                          2.170 E Ft 
Összesen:                                                                                   10.397 E Ft. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
határozat mellékletét képező vissza nem térítendő támogatás nyújtására vonatkozó         
„Támogatási szerződést” a pénzeszköz átadásáról a közgyűlés nevében írja alá.  
 
Felelős:   - a megállapodás aláírásáért és a határozat közléséért:  
                   a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:   
                   a szociális osztály vezetője 
 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. december 23. 

- a megállapodás aláírására: a szerződés aláírásához szükséges feltételek 
teljesítését követő munkanap 
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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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

530/2013. (XII.19.)  határozata 
 az Ezer Lámpás Éjszakája elnevezésű rendezvény 2014. évi programjához való 

csatlakozásról  és szerződéskötésről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Ezer Lámpás 

Éjszakája  elnevezésű rendezvény tervezetét, és úgy határoz, hogy 2014-ben 
Dunaújváros is  csatlakozik ahhoz. A Közgyűlés a dunaújvárosi rendezvényre a 
2014. évi költségvetési rendeletében 1.500 E Ft + áfát, azaz 1.905 E Ft-ot biztosít 
az önkormányzat Nagyrendezvények rovat új soraként. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

    a  polgármester  
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
    Határidő:   2013. december 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban elhatározottakat a 2014. évi költségvetés előkészítése során vegye 
figyelembe. 

    Felelős:  - a költségvetés módosítása előkészítéséért: 
                      a jegyző 
                    - a költségvetés módosítása végrehajtásának előkészítésében: 
                      az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője    
    Határidő:  a 2014. évi költségvetés elkészítésének időpontja 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a határozat mellékletét képező, a GAP Média Kft-vel kötendő szponzorációs 
szerződést írja alá. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

  a  polgármester  
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
    Határidő: 2013. december 30. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai Non-profit Kft. ügyvezetőjét az 1. pontban megjelölt rendezvény 
szervezőjével való kapcsolattartásra, a helyi programok megszervezésére és 
Családi  Hétvége programjaival való összehangolására.  

  
    Felelős: - a határozat közléséért: 
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           a  polgármester  
 - a határozat közlésében való közreműködésért: 

a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
 - a határozat végrehajtásáért: 
 a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Non-profit Kft. ügyvezetője 
    Határidő:  - a határozat közlésére: 2013. december 30. 
   - a határozat végrehajtására: 2014. május 25. 
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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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

531/2013. (XII.19.)  határozata  
 a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai  Közhasznú Non-profit Kft. megbízási 

díjából eredő Áfa fizetési kötelezettségére forrás biztosítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi 
Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. részére a 2013. évi megbízási díja 
Áfa vonzatával egyezően Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2013. 
évi költségvetéséről és a végrehajtásának szabályairól szóló 10/2013. (III.1.) 
önkormányzati rendeletének 5 sz. mellékletének 23. feladatszáma között megjelölt 
vagyonkezelési feladatok dologi kiadás előirányzat terhére 2.763.780,- Ft összegű 
forrást biztosít. 

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

Kistérségi Turisztikai Non-profit Kft. Budapest Zrt-nél vezetett 10102969-47408300-
01000003 számú bankszámlájára az 1. pontban meghatározott összeget 2014. 
január 6. napjáig átutalja. 

 
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
              a polgármester 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
             a vagyonkezelési osztály vezetője 
              a pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: 2014. január 2.  
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 10/2013.(III.1.) önkormányzati 
rendelet módosításakor a 5 sz. mellékletének 23. feladatszáma között megjelölt 
vagyonkezelési feladatok dologi kiadás sora terhére 2.763.780,-összegben 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  
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                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
              - az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a költségvetés 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, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 1 fő (Izsák Máté), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  

532/2013. (XII.19.) határozata 
a dunaújvárosi Sportcsarnokban (Röplabdacsarnokban) 3 db menekülő ajtó 

beépítésére  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának szabályairól szóló 10/2013. (III.1.)  önkormányzati rendelet 7. c. 
melléklet Kaland park előirányzat maradványa sorában szereplő előirányzat 
terhére bruttó 3.761.122.- Ft összeget biztosít a dunaújvárosi Sportcsarnokban 
(Röplabdacsarnokban) 3 db menekülő ajtó beépítésére.  

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást, a 2013. évi költségvetés soron következő 
módosítása alkalmával 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 módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2013. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az 1. pontban szereplő feladat vonatkozásában a határozat mellékletét képező 
Vállalkozási szerződést a DVG Zrt-vel írja alá. 

     
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő: 2013. december 20. 
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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, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 1 fő (Izsák Máté), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

533/2013. (XII.19.) határozata 
DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási keretszerződés (2013. április-december hónap) 4. számú 
módosítására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi döntést hozza: 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletében 

megadottak szerint módosítja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság között a 2013. 
március 29-én létrejött a 2013. április-december hónapokra szóló szolgáltatási 
keretszerződést.  

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a DVG  Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
2013. április-december hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 4. módosítását 
írja alá. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
       polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
Határidő: 2013. december 23. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 2 fő (Gál Roland, Izsák Máté), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

534/2013. (XII.19.) határozata 
a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási szerződés /2014.jan-márc./ megkötéséről. 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási területén 

végzett  közfeladatok 2014. január-március hónapban történő ellátására bruttó 
154.971.091.-Ft összegben a DVG Zrt-vel a határozat mellékletét képező 
szolgáltatási keretszerződést köt.  

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

hogy a DVG  Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal 2014. január- március hónapra szóló szolgáltatási 
keretszerződést aláírja. 

                  
Felelős:  -  a szerződés aláírásáért: 
                   a polgármester 
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő: 2013. december 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, 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 (Izsák Máté), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

535/2013. (XII.19.) határozata 
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 

2012. évi lakóház-kezelési tervének teljesítéséről szóló beszámoló, valamint az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek 2012.  
évi bérleti díj bevételének felhasználásáról készült elszámolás elfogadására, 

lakásbérleti díjtartozások leírására, a megbízási díj elfogadására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi lakóház-kezelési 
terv végrehajtásáról szóló beszámolóját, továbbá az önkormányzat tulajdonában 
álló lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjbevételének 
felhasználásáról készült elszámolást 6.131.463,-Ft eredménnyel, melyet a 
Társasházak és Lakásszövetkezetek közös költség hátralékra rendel kifizetni. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a határozat 1. 
számú mellékletét képező tételes kimutatás alapján törölje az önkormányzat 
tulajdonát képező lakások és nem lakás célú helyiségek bérleti díj hátralékából a 
2012. év végéig felhalmozódott 664.612,-Ft összegű, ötvenezer forintot 
meghaladó, továbbá a 56.679,-Ft összegben az ötvenezer forintot meg nem 
haladó, behajthatatlan követeléseket. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 
Társasházak és Lakásszövetkezetek részére 2012. december 31. napjáig nem 
fizetett meg 32.229.890,-Ft összegű közös költséget, melyet a 2013. évi lakóház 
kezelés terhére teljesít és tüntet fel a beszámolóban. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 

Zrt. ingatlankezelési tevékenysége megbízási díját évi bruttó 7.268.556-Ft-tal 
elfogadja 2014. január 01. napjától. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 

Zrt. vételárhátralék kezelési tevékenysége megbízási díját évi 1.800.000,-Ft+áfa 
összeggel elfogadja 2014. január 01. napjától. 

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

vezérigazgatóját a 4. és 5. pontban hivatkozott tevékenységekre vonatkozó 
megbízási szerződések előkészítésére, valamint a 2013. évi beszámoló és a 
2014. évi lakóház kezelési terv elkészítésére, egyúttal felhatalmazza a 
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polgármester a szerződések aláírására az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 
véleménye kikérését követően. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy ingatlankezelésre vonatkozó 
megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően készítsen havonta tételes 
kimutatást a befolyt bérleti díjak összegéről, a társasházak és lakásszövetkezetek 
felé esedékes és ténylegesen megfizetett közös költségekről, továbbá a lakások 
átvételének időpontjáról a jegyzőkönyv másolata megküldésével értesítse a 
Közigazgatási Osztályt. 

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

lakásfelújításokkal kapcsolatos költségeket nem a lakóházkezelés keretében 
kívánja elszámolni, hanem arra külön előirányzatot hoz létre, melyet a 
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály költségvetésébe rendel.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         
                 a polgármester                                    
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a DVG. Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
                 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                 a közigazgatási osztály vezetője 
                 a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2014. január 10. 
       - a megbízási szerződések aláírására: 2014. január 20. 
       - a 2014. évi lakóház-kezelési terv elkészítésére: 2014. február 3. 
       - a 2013. évi beszámoló elkészítésére: 2014. április 30. 
 
9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 4., 5. és 8. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés tervezésekor 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 tervezéséért: 
                   a jegyző 
                 - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
         a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 
                  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
  Határidő:  a 2014. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 
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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, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László), 
tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Izsák Máté), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

536/2013. (XII.19.) határozata 
a DVG Zrt.-nek a részére nyújtott 140.000.000,- Ft összegű kölcsön 

visszafizetési határidejének módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hozzájárul ahhoz, hogy 

a 25/2013. (I.24.) határozat alapján a DVG Zrt. a részére nyújtott 140.000.000,- Ft 
összegű pénzkölcsönt, melynek visszafizetési határidejét a 317/2013. (VII.09.) 
határozattal 2013. december 31. napjára meghosszabbította, a DVG Zrt. 2014. 
június 30-ig köteles visszafizetni. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat és a DVG Zrt. 

között 2013. február 4. napján létrejött kölcsönszerződés 5.) pontjának 
módosítását a következők szerint elfogadja: 

 
„5.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy adós az 1.) pontban 
meghatározott pénzkölcsön összegét köteles 2014. június 30. napjáig hitelező 
részére egy összegben, hiánytalanul visszafizetni.” 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a kölcsönszerződés módosításának aláírására a 
határozat 1. mellékletében rögzített tartalommal. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. december 31. 
       - a szerződésmódosítás aláírására: 2014. január 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” változatot, az 1. és 2. pontban „2014. január 
1-jétől 2014. december 31.” szövegrésszel kiegészítve – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, 
Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József,  
Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), tartózkodott 1 fő (Pintér 
Tamás), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

537/2013. (XII.19.) határozata 
az önkormányzat hivatalos honlapjának üzemeltetéséről 

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

„dunaujvaros.hu” domain nevű honlap üzemeltetésével 2014. január 1. napjától 
2014. december 31-ig tartó határozott időtartamra a honlap jelenlegi 
üzemeltetőjét, a Qualityweb Kft.-t bízza meg a 2013. december 31-ig hatályos 
megbízási szerződés változatlan feltételei mellett. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Qualityweb Kft.-vel 2013. 

május 22-én megkötött megbízási szerződés 10.1. pontjának módosítását az 
alábbiak szerint: 

 
„10.1. Jelen szerződés hatálya: 
 

2014. január 1. – 2014. december 31. 
 
Felek közös megegyezéssel (megszüntető szerződés) bármikor megszüntethetik a 
szerződést. Ebben az esetben a felek között elszámolási viszony jön létre.” 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, felhatalmazza továbbá a megbízási szerződés módosítása aláírására a 
határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
  a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   - a határozat közlésére: 2013. december 31. 
         - a megbízási szerződés aláírására: 2014. január 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, 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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

                                         538/2013. (XII.19.) határozata 
2014. január-március hónap hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

keretszerződés megkötésére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a határozat 2. számú   

mellékletét képező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási keretszerződést,                      
 9.934.419,-Ft összegben. 

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

a   DUNANETT Kft-vel a 1. pontban jóváhagyott keretszerződést írja alá. 
 
Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 
                  a polgármester 
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
Határidő: 2013. december 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, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László), 
tartózkodott 2 fő (Kismoni László, Pintér Attila), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

539/2013. (XII.19.) határozata 
 a 2013. évi éves belső ellenőrzési terv módosításáról és a 2014. évi éves belső 

ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal által ellátott 

önkormányzati feladatok 2013. évi módosított belső ellenőrzési tervét a határozat 
1. számú melléklete szerinti tartalommal, a Polgármesteri Hivatala felügyeleti 
belső ellenőrök 2013. évi módosított belső ellenőrzési tervét a határozat 2. számú 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatala hivatali 

belső ellenőre 2014. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 3. számú melléklete 
szerinti tartalommal, a Polgármesteri Hivatala felügyeleti belső ellenőr 2014. évi 
belső ellenőrzési tervét a határozat 4. számú melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

 
             Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                 a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a belső ellenőrzési osztály vezetője 

             Határidő: - az 1. pont esetében: 2013. december 30. 
                 - a 2. pont esetében:  2014. december 30.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat érdemi vitájának megkezdése 
előtt Gál Roland képviselőt a szavazásból – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, 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 (Gál Roland), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) 
– kizárta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

540/2013. (XII.19.) határozata  
Gál Roland képviselő személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 

kizárásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gál Roland képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a 35. napirend „Javaslat a 
Dunaújvárosi Városi Sportiskola támogatási kérelmének elbírálására” határozati 
javaslatára történő szavazásból Gál Roland képviselő urat kizárja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős:  Jegyző 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot az 1. és 3. pontjában „5. 
számú melléklet helyi szervezetek támogatási tartaléka sora terhére” szövegrész 
kiegészítésével – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 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 (Gál Roland), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

541/2013. (XII.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Városi Sportiskola támogatási kérelmének elbírálására 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi 
városi Sportiskola (2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.)  részére további 1.086.152,-
Ft összegű támogatást nyújt a 2013. évi bérleti díj tartozásai rendezésére a 2013. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 10/2013.(III.1.) önkormányzati 
rendelete 5. számú melléklet helyi szervezetek támogatási tartaléka sora terhére, 
egyúttal úgy határoz, hogy a DMJV Önkormányzata és a Dunaújvárosi Városi 
Sportiskola között 2013. április 24. napján létrejött Támogatási szerződést a 
fentiek értelmében módosítani kívánja.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező támogatási szerződés módosítás aláírására.  
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a szerződés módosítás aláírására: 2014. január 31. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  2013. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 10/2013.(III.1.) önkormányzati 
rendelet módosításakor a 5. számú melléklet helyi szervezetek támogatási 
tartaléka 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  
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                 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 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),  távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

542/2013. (XII.19.) határozata 
a TÁMOP – 5.2.5/B-10/2-2010-0023 „A társadalmi integrációt segítő és 

drogprevenciós célú komplex programok megvalósítása Dunaújvárosban” 
című pályázat 2014-2019. évi fenntartási költségeinek, valamint a pályázat 2014. 

évi előfinanszírozási költségeinek biztosítására  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, tudomással bír arról, hogy a 

TÁMOP – 5.2.5/B-10/2-2010-0023 „A társadalmi integrációt segítő és 
drogprevenciós célú komplex programok megvalósítása Dunaújvárosban” című 
projektre 2012. május 23-án létrejött támogatási szerződés alapján a projekt 
megvalósulásának befejezésétől számított 5 évig, tehát 2014. június 1. és 2019. 
május 31. között projekt fenntartási kötelezettsége áll fenn, ezért erre az időszakra 
az Ifjúsági Információs- és Tanácsadó Iroda működését biztosítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az 

Ifjúsági Információs- és Tanácsadó Iroda működtetésére a 2014. évben 472.900,- 
Ft/év, a 2015-2018. években 945.,800,- Ft/év, a 2019. évben 472.900,- Ft/év 
összeget biztosít az önkormányzati költségvetés helyi közügyek igazgatási és 
egyéb kiadásai előirányzat terhére. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy - tekintettel arra, 

hogy a projektben a támogatás folyósítása utófinanszírozással történik - a TÁMOP – 
5.2.5/B-10/2-2010-0023 „A társadalmi integrációt segítő és drogprevenciós célú 
komplex programok megvalósítása Dunaújvárosban” című projekt 2014. évben 
felmerülő költségeinek előfinanszírozására 7.827.900,-Ft pénzügyi támogatást nyújt 
a 2014. évi önkormányzati költségvetés terhére. 

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

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2014-2019. évi költségvetés tervezésekor 
vegye figyelembe. 

 
Felelős:     - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
           a polgármester 
         - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
  a vagyonkezelési osztály vezetője 
         - a költségvetés tervezéséért: 
  a jegyző 
         - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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         - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2014-2019. évi költségvetések tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia Közhasznú Nkft. törzstőke emelésére”, valamint „Javaslat a 
Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nkft. szakmai 
igazgatója munkabérével kapcsolatos állásfoglalás kialakítására” határozati 
javaslatok érdemi vitájának megkezdése előtt Gál Roland képviselőt a szavazásból – 
mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 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 (Gál 
Roland), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – kizárta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

543/2013. (XII.19.) határozata  
Gál Roland képviselő személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 

kizárásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gál Roland képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a „Javaslat a Dunaújvárosi 
Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nkft. törzstőke emelésére”, 
valamint a „Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 
Közhasznú Nkft. szakmai igazgatója munkabérével kapcsolatos állásfoglalás 
kialakítására” megnevezésű napirendi pontok határozati javaslatára történő 
szavazásból Gál Roland képviselő urat kizárja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős:  Jegyző 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Kismoni László, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Selyem József), nem szavazott 1 fő (Gál Roland), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

544/2013. (XII.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nkft. 

törzstőke emelése tárgyában 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 
483/2013.(XI.21.) határozata 1. pontját módosítani kívánja oly módon, hogy a 
Dunaújvárosi Főiskola- Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Knkft.-t nem részesíti 
20.000.000,-Ft összegű támogatásban, egyúttal nem kerül sor a DMJV 
Önkormányzata, mint támogató, a Dunaújvárosi Főiskola- Dunaújvárosi Kézilabda 
Akadémia Knkft, mint kedvezményezett és a HUNÉP-Uniszol Zrt., mint üzemeltető 
közötti támogatási szerződés aláírására, tekintettel arra, hogy a Knkft. vállalja, 
hogy egyéb pénzeszközeiből évi minimum 20.000.000,-Ft összeget megfizet a 
HUNÉP-Uniszol Zrt. részére létesítményhasználat fejében. Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat 
mellékletét képező, a  Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 
Közhasznú Nkft., a HUNÉP-Uniszol Zrt. és a DMJV Önkormányzata közötti, 
létesítményhasználati díj megfizetésére vonatkozó  szerződés aláírására. 

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

Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nkft. alapítója, és 100 %-os 
tulajdonosa - úgy határoz, hogy a Nkft. törzstőkéjét  20.000.000,-Ft, azaz 
Húszmillió forint készpénz befizetésével megemeli oly módon, hogy a 
20.000.000,-Ft-ot a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  2014. évi 
költségvetés terhére biztosítja. A törzstőke emelés feltétele, hogy a Dunaújvárosi 
Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nkft. a 2013. július 11. 
napján létrejött, a 2013. évi létesítményhasználati díj megfizetésére vonatkozó 
bérleti szerződés alapján egyéb pénzeszközeiből a Hunép-Uniszol Zrt. részére 
átutalt 22.000.000,-Ft-ról elszámoljon és az elszámolás elfogadásra kerüljön az 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság által.  

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

rendelkezés lép:  
„8.1. A társaság törzstőkéje 42.500.000,-Ft, azaz Negyvenkettőmillió-ötszázezer 
forint, amely teljes egészében pénzbeli betétből áll.” 

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

tőkeemelés összegét 2014. július 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, 
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és annak egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírására, az ügyrendi 
igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. Felhívja a társaság 
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: az előkészítő osztálynak való megküldését követő  
                   nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Kismoni László, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gál Roland), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

545/2013. (XII.19.) határozata 
 Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nkft. 
szakmai igazgatója munkabérével kapcsolatos állásfoglalás kialakítására 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy nem kívánja a 
Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nkft. 
Ügyvezetőjének hatáskörét elvonni, és felkéri az ügyvezetőt, hogy saját hatáskörben 
járjon el, egyben felkéri polgármestert a határozat közlésére.  
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: 2014. január 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László), 
tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás), nem szavazott 1 fő (Gál Roland), távol lévő 1 fő 
(Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

546/2013. (XII.19.) határozata 
az Alba Volán Zrt-t a 2013. évben a közszolgáltatási szerződés alapján megillető 

veszteségkiegyenlítési előleg teljesítésének biztosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az Alba Volán Zrt-

vel fennálló közszolgáltatási szerződésre figyelemmel az Alba Volán Zrt. 
elszámolási előlegének 2013. évben várható fedezetére további 92.291 e Ft 
keretösszeget biztosít az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tartalékainak 
terhére, azzal, hogy a 2013. november-december havi, valamint a 2013. évi záró 
elszámolás alapján az Alba Volán Zrt. részére várhatóan fizetendő összeget, azaz 
32.385 e Ft-ot a 2014. évi költségvetés terhére fizet meg. 

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

foglalt döntést a 2013. évi költségvetés következő módosításakor, valamint a 2014. 
évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
         a polgármester 
       - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
         a vagyonkezelési osztály vezetője 
       - a költségvetés módosításáért: 
         a jegyző 
       - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
         a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
         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 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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

547/2013. (XII.19.) határozata 
a DV N Zrt-vel megbízási szerződés megkötésére 

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

képező megbízási szerződést egyben felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére, egyúttal felhatalmazza annak aláírására. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:   - a határozat közlésére és a megbízási szerződés aláírására:  
                    2013. december 30-ig. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 1. pontban 

foglalt döntést az önkormányzat 2014. évi költségvetés tervezésekor vegye 
figyelembe úgy, hogy a 7.a. Beruházások és 7. b. Felújítások című mellékletekben 
szereplő feladatok lebonyolítására 709.000.000 Ft keretösszeg erejéig kerüljön 
forrás meghatározásra a 7.a. Beruházások és 7. b. Felújítások című 
mellékletekben szereplő tételek költségére, egyben felhatalmazza 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 
                  az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a 2014. évi költségvetés  tervezése időpontja 



 52 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Kismoni 
László, Selyem József, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

548/2013. (XII.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő labdarúgó 

stadion rekonstrukciójához kapcsolódó feladatok meghatározásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a labdarúgó 
stadion rekonstrukciója elkészüljön. Az ehhez kapcsolódó feladatok lebonyolítása 
céljából megbízza Sági Pétert, DV N Zrt.. vezérigazgatóját, hogy Dunaújváros MJV 
Önkormányzata nevében tárgyalásokat folytasson le.  
 
Felelős:  -   a határozat végrehajtásáért: 
          a polgármester 
       -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  2014. június 30.  
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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), tartózkodott 5 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú város Közgyűlése 

549/2013. (XII.19.) határozata 
a dunaújvárosi 391/1 hrsz-ú Csónakházra vonatkozó üzemeltetési szerződés 

módosítására  

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 486/2013.(XI.21.) határozatát 
módosítani kívánja az alábbiak szerint: 
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 391/1 hrsz-ú 
Csónakház megnevezésű ingatlan üzemeltetésére vonatkozó nyilvános pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja, egyúttal úgy határoz, hogy új pályázati felhívást 
kíván közzétenni azzal a tartalommal, hogy a nyertes pályázó, azaz a leendő 
üzemeltető üzemeltetési díjra nem jogosult.” 

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

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-t (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.)  megbízza 
a dunaújvárosi 391/1 hrsz-ú Csónakház üzemeltetésével 2014. január 1-től 
kezdődően 2014. február 28-ig, összesen 2.759.088,-Ft/2 hónap összegű 
üzemeltetési díj ellenében a 2014. évi költségvetés terhére. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat mellékletét képező Üzemeltetési szerződés aláírására.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a szerződés aláírására: 2014. január 20. 
 
 4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés tervezésekor vegye 
figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
       a polgármester 
     - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
       a vagyonkezelési osztály vezetője 
     - a költségvetés módosításáért: 
       a jegyző 
    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
      a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
      a pénzügyi bizottság elnöke 
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      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
    - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
      a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a 2014. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

550/2013. (XII.19.) határozata 
a kisapostagi 03/42 hrsz-ú ingatlanon átjárási szolgalom alapítására irányuló 

kérelem elbírálására  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Dunaújváros Megyei jogú 

Város Önkormányzata tulajdonát képező Kisapostag külterület 03/42  hrsz-ú 
ingatlan teljes területén átjárási szolgalom alapításához a Magyar Állam 
tulajdonában álló, Kisapostag külterület 03/28 hrsz-ú uralkodó telek javára, 
140.000,-Ft ellenértékű teljes kártalanítás ellenében. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

Nemzeti Infrastruktúra Zrt. jogi képviseletében eljáró Dr. Keszthelyi Eleonóra 
ügyvéd által előkészített, a szolgalmi jog alapítására vonatkozó szerződés 
aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését 
követően.   

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
          a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a szerződés aláírására: 2014. január 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, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

551/2013. (XII.19.) határozata 
a Dózsa Gy. út – Bartók B. út – Kossuth L. u. – Vasmű út által határolt terület 

rendezési terv-módosítás koncepciójának elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja és továbbtervezésre 

alkalmasnak találja a Berek Tájépítész Iroda Kft. által készített a Dózsa Gy. út – 
Bartók B. út – Kossuth L. u. – Vasmű út által határolt területre készített rendezési 
terv módosítás tervezetét, amely e határozat mellékletét képezi. 

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

intézkedjen Dunaújváros építési szabályzata és szabályozási terve az 1. pontban 
szereplő tervezetnek megfelelő módosításának előkészítéséről és azt az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9-13. §-ban 
előírtak szerint, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.18.) 
Korm. rend. 38-41. §-a szerinti véleményezési szakaszt terjessze a közgyűlés elé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője. 
Határidő: az előterjesztésre: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.18.) Korm. rend.  41. §-a szerinti véleményezési eljárást 
követő közgyűlés. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 14 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni 
László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

552/2013. (XII.19.) határozata 
a Medicopter Alapítvány támogatás iránti  kérelmének elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  a Medicopter Alapítvány mint a 

Magyar Légimentő Nonprofit Kft. szerződéses támogatója részére 100.00,- Ft, 
azaz százezer forint összegű támogatást nyújt.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Medicopter Alapítvány 

támogatását  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 10/2013. (III.1.) 
önkormányzati rendelete 5. mellékletének helyi szervezetek támogatási tartalékai  
sora alapján határozza meg. 

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

a támogatási szerződést írja alá. 
 
    Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
    -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi, szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő: 2013. december 30. 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2013. évi költségvetési rendelet soron 
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  
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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), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

553/2013. (XII.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 

kódszámú, "Szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Dunaújváros MJV 
Önkormányzatánál" című projektje végrehajtására és az ahhoz szükséges 

közbeszerzési eljárás eredményességéhez szükséges fedezet biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 348/2013. (VII.09.) határozatában 
elhatározta az ÁROP-1.A.5 kódszámú projekt végrehajtását, valamint támogatta a 
kapcsolódó pályázat benyújtását, s felhatalmazta a polgármestert a pályázat 
benyújtásához szükséges intézkedések megtételére. 

  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁROP 1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú 
"Szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatánál" című pályázati projektjét a Közigazgatási Reform Programok 
Irányító Hatóságának vezetője 39 998 366  Ft-tal támogatta, valamint utólagosan 
támogatja a projekt Támogatási Szerződésének aláírását. 

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

szereplő projekthez kapcsolódó közbeszerzéssel érintett tevékenység 
fedezetének előfinanszírozására 22.090.393,- Ft + 5.964.406,- Ft ÁFA , azaz 
összesen 28.054.799,- Ft önkormányzati forrást biztosít a 2014. évi költségvetési 
rendeletében a pályázati tevékenység, -felkészítés, önrész önkormányzati 
igazgatási tartalék sor terhére. 

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

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

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

a polgármester 
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:  

a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
- a költségvetés előkészítéséért: 

a jegyző 
- a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 

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

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezésének 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, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő 
(Kismoni László, Selyem József), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás), távol lévő 1 fő 
(Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

554/2013. (XII.19.) határozata 
az önkormányzati érdekeltségű Médiaközpont működtetésére vonatkozó 

döntés meghosszabbításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati érdekeltségű 
média rendszer működtetéséről a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-vel 2013. 
október 3-án megkötött, és 2013. november 4-én módosított megbízási szerződést 
2014. április 30-áig meghosszabbítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése előzetesen kötelezettséget vállal a 

2014. évi költségvetése terhére, amely szerint a Médiaközpont működtetési díjára 
- a jelen határozat mellékletét képező költségvetés alapján 47.220.000,- Ft +ÁFA, 
azaz bruttó 59.969.400,- Ft összeget jóváhagy. 

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

elhatározottakat a 2014. évi költségvetés előkészítése során vegye figyelembe.        
 
Felelős:  -  a költségvetés előkészítéséért : 

                       a jegyző 
                    - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
         az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
    Határidő:  a 2014. évi költségvetés elkészítésének időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a feladatellátásra vonatkozó megbízási szerződés hosszabbítását az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság véleményezését követően írja alá. A szerződés 
tartalmazza azt is, hogy a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2014. május 31-éig 
számoljon be az összeg felhasználásáról. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

 a polgármester 
 - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:    

a  jogi és szervezési igazgató 
    Határidő: 2014. január 10. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), tartózkodott 5 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Selyem József, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Izsák Máté), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

555/2013. (XII.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 

költségvetési koncepciójának 
részletes számítások alapján összeállított 

tervadatainak meghatározásáról 
(IV. ütem) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a 2014. évi 
költségvetés koncepciójának IV. ütemében szereplő tervadatokat. A 2014. évi 
végleges költségvetési koncepció és költségvetési rendelet - tervezet előkészítésére 
az alábbi határozatot hozza: 
 
1. DMJV Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a végleges költségvetési koncepció 

jelen eredménye alapján készíttesse elő a 2014. évi költségvetés egyensúlyos 
változatát, mely során  
- az  intézmények esetében egyeztetésre kerüljön sor, melynek eredményeként 

csökkenhet az intézmény finanszírozás összege, 
- a végleges költségvetési tervezetbe kerüljön beépítésre a 2013. decemberi és 

2014. januári közgyűlések költségvetést módosító adata továbbá a 2013. 
december 31-i fizetési kötelezettségek záró állománya (előző évről áthúzódó 
kötelezettségként) 

- kerüljön egyeztetésre a KH Bank Zrt-vel, hogy  a beruházási kiadásokhoz 
felhasználni tervezett, jelenleg zárolt forrás milyen feltételek mellett kerül az 
önkormányzat szabad rendelkezésébe.  

 
Felelős: a polgármester 
              - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                a gazdasági igazgató, 
                a pénzügyi  osztályvezető. 
Határidő:  2014. január 31. 
 
2. A rendelet előkészítse során kerüljenek figyelembevételre mindazon információk, 

melyek a bevételi források adatait pontosítják A rendelet-tervezet szerkezete a 
tárgyévben hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelőn kerüljön kialakításra.  

 
3. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az elkészített végleges költségvetési 

koncepciót és rendelet-tervezetet a februári soros  ülésen terjessze a közgyűlés 
elé. 
 

Felelős:     a jegyző  
        a polgármester 
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                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a pénzügyi  bizottság elnöke, 
                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke,  
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke. 
                - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                  a jegyző, 
                  a gazdasági igazgató, 
                  a pénzügyi  osztályvezető. 
 Határidő: a 2014. februári soros közgyűlés időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „C” változatot – 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, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Izsák Máté), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

556/2013. (XII.19.) határozata 
a „Dunaújvárosi Egyesített Kórus” New York-i fellépéséhez visszatérítendő 

támogatás nyújtásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Vegyeskart 
3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint egyszeri visszatérítendő támogatásban 
részesíti, a Dunaújvárosi Vegyeskar és a város többi kórusának összefogásával 
alakult „Dunaújvárosi Egyesített Kórus” kórus New York-i fellépésének a 
költségeihez történő hozzájárulása céljából a 2014. évi költségvetés terhére. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés előkészítésekor 
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 előkészítéséért: 
           a jegyző 
         - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
           az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:     a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadásának az időpontja 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozat mellékletét képező, visszatérítendő támogatás nyújtására vonatkozó 
„Támogatási szerződést” írja alá. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  2014. január 10. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 

határozatot a Dunaújvárosi Vegyeskar elnöke részére küldje meg.  
  

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                              a polgármester  
                            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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           a jogi és szervezési igazgató        
 Határidő:    2013. december 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, 
Selyem József), nem szavazott 1 fő (Izsák Máté), távol lévő 2 fő (Kismoni László, 
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

557/2013. (XII.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

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

Polgármesteri Hivatala 435/2013. (X. 17.) határozatával jóváhagyott 2013. október 
18-tól hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban PH SZMSZ) 
az alábbiak szerint módosítja:  

 
a) a PH SZMSZ II. Fejezetének 9.) pontja az alábbi 5. alponttal egészül ki: 

 
5. „Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 69. § (2) bekezdése, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 119. § (3) 
bekezdése, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (továbbiakban Bkr.) 
alapján a belső kontrollrendszer felelős feladata a polgármesteri hivatal belső 
kontrollrendszere kialakításának és működésének elősegítése, figyelemmel 
kísérése, a Bkr.) 3. §-a alapján jegyzői felelősségi körbe utalt belső 
kontrollrendszer kialakításával és működtetésével kapcsolatos jegyzői 
intézkedések előkészítése, az előírt intézkedések megvalósításának koordinálása 
és nyomon követése. 
 A jegyző utasításának megfelelően ellátja a polgármesteri hivatal belső 
kontrollrendszere öt elemével kapcsolatos jegyzői intézkedések előkészítő 
feladatait, amelyek biztosítják 
- olyan hivatali kontrollkörnyezet kialakítását, amelyben világos a szervezeti 

struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, az 
etikai elvárások a szervezet minden szintjén és átlátható a humánerőforrás-
kezelés. 

- a hivatal kockázatkezelési rendszerének működését, a hivatal szervezeti 
egységeinek kockázatkezelési tevékenységét, melynek keretén belül fel kell 
mérni és meg kell határozni a  hivatal tevékenységében, működésében, 
gazdálkodásában rejlő kockázatokat, a kockázatokkal kapcsolatban szükséges 
intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követését, 

-  a hivatalon belüli kontrolltevékenységek kialakítását és működését, illetve 
működtetését, ezen belül a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői 
ellenőrzést különösen a Bkr. 8. § (2) a), b), c), d) pontjában meghatározott  
területeken, 

- olyan hatékony, megbízható és pontos információs és kommunikációs rendszer 
működtetését, amelynek keretén belül a megfelelő információk megfelelő 
időben jutnak el  az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez, 
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- a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának, az operatív 
tevékenységek folyamatos és eseti nyomon követését szolgáló monitoring 
rendszer működését.” 

 
b) A PH SZMSZ az alábbi VI. fejezettel egészül ki, az eredi VI. és VII. Fejezet 
számozása  VII. és VIII. -ra változik: 
 

                                                            „ VI. Fejezet 
                                                    A helyettesítés rendje  
 
1.)  A jegyzőt akadályoztatása és távolléte idejére a polgármester által kinevezett 

aljegyző helyettesíti. 
 
2.)  A jegyzői és az aljegyzői tisztségek egyidejű betöltetlensége, betöltöttség esetén 

együttes  tartós akadályoztatásuk (10 munkanapot meghaladó távollét) idejére – 
legfeljebb hat hónap időtartamra – a Hatósági Igazgatóság Igazgatója látja el a 
jegyzői feladatokat”. 

 
c) A PH SZMSZ eredeti VI., módosítást követően VII. Fejezete az alábbi 3. 
ponttal egészül ki, az eredeti 3. pont számozása pedig 4-re változik.  

     „3. A Kiadmányozás rendje a jegyzői és az aljegyzői tisztségek egyidejű 
betöltetlensége, betöltöttség esetén együttes tartós akadályoztatásuk (10 
munkanapot meghaladó távollét) idejére, legfeljebb hat hónap időtartamra: 

      3.1. A kiadmányozási jog gyakorlása esetén az irat fejléce jegyzői fejléc, a 
kiadmányozás formája a tisztségek egyidejű betöltetlensége esetén:                                                                        

                                                                                         
 
                                                                                         ….......................................... 
                                                                                                   Hatósági Igazgató 
 

3.2. A kiadmányozási jog gyakorlása esetén az irat fejléce jegyzői fejléc, a 
kiadmányozás formája tartós akadályoztatás esetén:              

                                                                                              „Dr. Kukorelli Sándor 
                                                                                             távollévő jegyző helyett: 
                                                                                         
                                                                                        ….......................................... 
                                                                                                 Hatósági Igazgató” 
 

d) A PH SZMSZ Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek megnevezése, 
felépítése és engedélyezett foglalkoztatotti létszám adatairól szóló 2. 
mellékletében a Gazdasági Igazgatóság, a Hatósági Igazgatóság és a Belső 
Ellenőrzési Osztály szervezeti felépítését tartalmazó táblázatok helyébe 2014. 
január 1-től a határozat 1-3. mellékletét képező táblázatok kerülnek. 

 
e) A PH SZMSZ vagyonnyilatkozat-tételre köteles munkakörökről és 
vagyonnyilatkozat tételi időkről szóló 5. melléklete IV.1. pontjában az 1 fő 
intézményi vezető belső ellenőr munkakör megnevezése helyébe 1 fő intézményi 
belső ellenőr megnevezés, a IV.4.2. pontjában a 3 fő anyakönyvvezető helyébe 4 
fő anyakönyvvezető kerül.  
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a határozat 1-es pontjában meghatározott változtatásokat tartalmazó egységes 
szerkezetbe foglalt PH SZMSZ-t aláírja. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        jogi és szervezési igazgató 
Határidő:  2013. december 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Selyem 
József, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Kismoni László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

558/2013. (XII.19.) határozata  
 a régi Malom (Magyar út) őrzésére beérkező ajánlat elfogadására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és jóváhagyja a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. régi Malom őrzésére vonatkozó ajánlatát és úgy 
határoz, hogy megbízza a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-t a dunaújvárosi 
1449/4 hrsz-ú, kivett „malom, Műemlék v. Kúria, Irodaház” megnevezésű, Magyar út 
35. szám alatt, valamint a dunaújvárosi 1449/5 hrsz-ú kivett „beépítetlen terület” 
megnevezésű, Petőfi S. u. 13. szám alatt található ingatlanok őrzésével, egyben 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott ajánlattal egyezően kösse meg a 
DVG Vagyonkezelő Zrt. által előkészített vállalkozási szerződést az Ügyrendi, 
Igazgatási és Jogi Bizottság véleményének kikérését követően. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés forrást biztosít az 1. pontban 

meghatározott feladatok ellátására a 2014. évi költségvetés terhére 8.344.000,-Ft 
erejéig. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáéért 
                     a polgármester 
  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   - 2014. január 6. a határozat közlésére 
                - 2014. január 13. a vállalkozási szerződés aláírására 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés tervezésekor 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 tervezéséért: 
                   a jegyző 
                 - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
          a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
            a pénzügyi bizottság elnöke 
            az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 
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            az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:    2014. évi önkormányzati költségvetés tervezésének 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, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Pintér 
Attila, Selyem József), távol lévő 2 fő (Kismoni László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

559/2013. (XII.19.) határozata 
   Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
     2014. évi munkatervének elfogadására. 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. évi munkatervét az 

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

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

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a jegyző 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        valamennyi igazgató és osztályvezető 
      - a végrehajtásban való közreműködést koordinálja: 
        a jogi és szervezési igazgató 
Határidő:   2014. december 18-áig folyamatos 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot a határozati javaslat 2. pontjában 
a gazdasági társaság végelszámolójának a „Litter És Bíró Ügyvédi Iroda (székhelye: 
1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 4/D., adószáma: 18261334-2-43, kamarai 
száma: 18247) bízza meg 2014. január 1. napjától. A megbízás díja a jelenlegi 
ügyvezető díjával azonos mértékben kerül meghatározásra.” szövegrész 
kiegészítésével – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, 
Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Kismoni László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

560/2013. (XII.19.) határozata 
a Média Duna Invest Kft. végelszámolásának elrendelése tárgyában 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – figyelemmel a gazdasági 

társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 66. § b) pontjára, valamint a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi 
V. törvény 94. § (3) bekezdésére –  mint a Média Duna Invest Szolgáltató Kft. 
(székhely: 2400 Dunaújváros, Derkovits u. 6., cégjegyzékszám: 07-09-007310, 
adószáma: 12489415-2-07) egyedüli tagja úgy határoz, hogy a gazdasági 
társaságot jogutód nélkül megszünteti és ezzel egyidejűleg a gazdasági társaság 
végelszámolását elrendeli. A végelszámolás kezdő időpontja: 2014. január 1. napja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése mint a Média Duna Invest Szolgáltató 

Kft. (székhely: 2400 Dunaújváros, Derkovits u. 6., cégjegyzékszám: 07-09-007310, 
adószáma: 12489415-2-07) egyedüli tagja úgy határoz, hogy a gazdasági társaság 
végelszámolójának Litter És Bíró Ügyvédi Iroda (székhelye: 1117 Budapest, 
Hauszmann Alajos u. 4/D., adószáma: 18261334-2-43, kamarai száma: 18247) 
bízza meg 2014. január 1. napjától. A megbízás díja a jelenlegi ügyvezető díjával 
azonos mértékben kerül meghatározásra. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Média Duna Invest 

Szolgáltató Kft. végelszámolóját, hogy a határozat 1-2. pontjában alapján a 
változásokat a Székesfehérvári Törvényszéken mint Cégbíróságon a határozat 
keltétől számított 30 napon belül jelentse be. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

Média Duna Invest Szolgáltató Kft-nek a jelen határozat 1-2. pontja alapján 
módosított alapító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirat aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének 
kikérését követően.  

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

közlésére. 
 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 
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         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 napon  
                     belül 
         - az alapító okirat módosítás aláírására: a határozat meghozatalától  
                     számított 20 napon belül 
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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 2 fő 
(Pintér Tamás, Selyem József), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő 
(Kismoni László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

561/2013. (XII.19.) határozata  
Szabó Zsolt önkormányzati képviselőnek a Közép-Duna Vidéke Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsából történő visszahívásáról és Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Közgyűlése 550/2010. (XI. 18.) határozatának visszavonásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsba az 550/2010. 
(XI. 18.) határozatával korábban második tagként delegált Szabó Zsoltot 2013. 
december 19. napjával visszahívja, és egyidejűleg Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 550/2010. (XI. 18.) határozatát 2013. december 19. 
napjával visszavonja. 

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

elfogadott határozatot közölje az érintettel és küldje meg a Társulási Tanács 
Projekt irodájának. 

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

   a főépítészi építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője, 
Határidő: 2014. január 06. 
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