
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május  29-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, Gál 
Roland, Gombos István, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Hingyi 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

151/2014. (V.29.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 

Sportbizottságában történő személycseréről 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Lőrinczi Konrád képviselő úrnak az 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság képviselő bizottsági tagja bizottsági 
tisztségéről való    lemondását 2014. május 31. napjával tudomásul veszi, 2014. 
június 1. napjától Cserni Bélát a bizottság képviselő tagjának megválasztja. 

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

bizottság  képviselő tagjának megválasztott személytől az előírt esküt vegye ki. 
 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester  
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
              a jogi és szervezési igazgató 
 Határidő: 2014. május 29. 
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
      a jogi és szervezési igazgató 
Határidő:  2014. június 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, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

152/2014. (V.29.) határozata 
 a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítő személyi állomány 

2014. évi túlmunkájának fedezetére nyújtott támogatásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi rendőrségi reagáló 

szolgálat biztosításához, a dunaújvárosi közterületi jelenlét fokozásához, valamint 
a kiemelkedő teljesítményt nyújtók díjazására 2014. július 01. -2015. 02. 28. 
időtartamban havi 1 000 000 Ft, 2015. 03. hónapra 2 000 000 Ft, azaz 
mindösszesen 10 000 000 Ft forint összegű céltámogatást biztosít. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér Megyei Rendőr-

főkapitányság támogatásának fedezetére 5 000 000 Ft-ot a 2014. évi költségvetés 
5.a. melléklet 8. számú „Közbiztonsági feladatok” megnevezésű „Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság” sora terhére, további 5 000 000 Ft-ot a 2014. évi költségvetés 
5.b mellékletében a „Működési tartalékok” alcím alatt szereplő Általános tartalék 
sora terhére biztosít.  

 A megjelölt fedezetnövekedés forrását a 2014. évi költségvetés 5.b mellékletében 
a „Működési tartalékok” alcím alatt szereplő Általános tartalék előirányzatból 
történő átcsoportosítással rendezi. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő Megállapodás aláírására, valamint 
a kötelezettségvállalás teljesítésérére. 

 
    Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi, szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő:  2014. június 30. 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosításában vezesse át. 

 
    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: 
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   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 2014. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
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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, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

153/2014. (V.29.) határozata 
 a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okirata 

módosításának elfogadására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Dunaújváros és 

Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke Vígh Gyula 
elhunyt. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros és Környéke 

Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma elnökének választja Udvardi 
Sándort, a kuratórium tagjaként pedig Orosz Csabát választja meg. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros és Környéke 

Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okirata alábbi módosító okiratát fogadja 
el:  

 
„MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

DUNAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE KÖZBIZTONSÁGÁGÁÉRT KÖZALAPTVÁNY 

 
1. A preambulumból törlésre kerül a „mint a közhasznú szervezetekről szóló, az 
1997. évi CLVI. tv. hatálya alá tartozó, kiemelkedően közhasznú jogállású szervezet 
létrehozását határozza el az alábbi feltételek szerint” szövegrész és helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
„mint a közhasznú szervezetekről szóló, az 1997. évi CLVI. tv. hatálya alá tartozó, 
kiemelkedően közhasznú jogállású szervezet létrehozását határozta el.” 
 
2. A preambulum az alábbi szövegrészlettel egészül ki:  
„A közalapítvány határozatlan időre jött létre. 
2014. június 1-jétől a közalapítvány jogállása: közhasznú szervezet.” 
 
3. Az alapító okirat 3. pontjának címe kiegészül a „és a Közalapítvány által 
megvalósítandó feladatok” szöveggel. 
 
4. Az alapító okirat 8. pontjának a) pontjában a „közalapítvány induló vagyonának 
25%-át a közalapítvány alaptőkéjében kell helyezni” szövegrész helyett a 
„közalapítvány induló vagyonának 20%-át a közalapítvány alaptőkéjében kell 
helyezni” szövegrész lép. 

 
5. Az alapító okirat 8. pontja egy új i) ponttal egészül ki: 
„a közalapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján 
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beszámolót, valamint  közhasznúsági  mellékletet készít, amelyet az ellenőrző 
bizottság véleményez és a kuratórium fogad el, az általános határozatképességi és 
határozathozatalbeli szabályok alapján.  
Az így elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletét az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírtak szerint köteles 
letétbe helyezni és közzétenni. 
 
6. Az alapító okirat 8. pontja egy új j) ponttal egészül ki:  
„Az alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználható mértéke: 80 %” 
 
7. Az alapító okirat 9. pontjának második bekezdése törlésre kerül. 

 
8. Az alapító okirat 9. pontja 3. bekezdésébe az alábbi szövegrész kerül: 
„A kuratórium határozatképességének megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni 
az alapítóval munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses 
jogviszonyban, illetve egyéb érdekeltségben álló kuratóriumi tagot.” 
 
9.Az alapító okirat 9. pontja 4. bekezdése törlésre kerül és helyébe az alábbi 
szövegrész kerül: 
„Nem lehet a közalapítvány vezető tisztségviselője az a személy, akivel szemben az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. § (1) bekezdésében 
meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn.” 

 
10. Az alapító okirat 9. pontja 7. bekezdésébe az alábbi szövegrész kerül: 
„Nem lehet a kuratórium tagja, akivel szemben törvényben meghatározott kizáró ok 
áll fenn.” 
 
11. Az alapító okirat 10. pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„A közalapítvány ügyvezető szervezete a kuratórium 
A közalapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző szerve az 
alapító által határozatlan időtartamra felkért öt tagú kuratórium.” 
 
12. Az alapító okirat 11. pontjában a kuratórium elnökének adatai törlésre kerülnek és 
helyébe az alábbiak lépnek: 
 „Udvardi Sándor  Dunaújváros, Akácos út 24. a.n.: Makai Jolán” 
 
13. Az alapító okirat 11. pontjában „Udvardi Sándor Dunaújváros, Akácos út 24. a.n. 
Makai Jolán” szövegrész törlésre kerül és helyébe „Orosz Csaba Dunaújváros, 
Európa Tanács  utca 15. a.n. Dancsó Ilona” szövegrész kerül. 
 
14. Az alapító okirat 11. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 „A közalapítványt Udvardi Sándor a kuratórium elnöke, akadályoztatása 
esetén Orosz Csaba kuratóriumi tag képviseli.  
 A kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.” 
 
15. Az alapító okirat 13. pontjának 2. mondatában a „....ha az elnök azt 
szükségesnek  tartja, vagy két tag együttesen indítványozza” szövegrész 
helyébe az alábbi szövegrész  kerül: „ha a kuratórium bármely tagja azt 

 



 6 

indítványozza”. 
 
16. Az alapító okirat 14. pontjának utolsó mondata törlésre kerül. 
 
17. Az alapító okirat 14. pontja kiegészül az alábbi a) ponttal: 
„A kuratórium köteles gondoskodni a határozatok nyilvántartásának vezetéséről, 
amelyből megállapítható a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, 
illetőleg a döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye. Az ülésekről 
készült jegyzőkönyveket és a határozatok nyilvántartását az alapítvány székhelyén 
kell őrizni.” 
 
18 Az alapító okirat 15. pontja a „kuratórium dönt” szövegrész helyébe a „kuratórium 
feladatai” szövegrész kerül. 
 
19. Az alapító okirat 15. pontja kiegészül az alábbi szövegrészekkel: 
„- éves költségvetés elfogadása, 
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott 
beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása 

 
- döntés kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalkozási tevékenység 
folytatásáról” 
 
20. Az alapító okirat a jelenlegi 19. pont helyett alábbi 19. ponttal egészül ki. 
 „A Kuratórium tagjainak tisztsége megszűnik: 

- lemondással, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő 
bejegyzésével, 
 - a kuratóriumi tag halálával, 
 - a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezte esetén, 
            - jogszabályokban meghatározott esetben 
            - visszahívással.” 
 
21. Az alapító okirat 19. pontjától a jelenlegi alapító okirat számozása eggyel 
növekszik. 
 
22. Az alapító okirat 21. pontjában az alábbi szövegrész törlésre kerül: 

„Az ellenőrző bizottságnak nem lehet elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója 
az a személy, aki, vagy akinek a hozzátartozója  
- a kuratórium elnöke vagy tagja, 
- a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

- a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat.” 

Helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
„Az ellenőrző bizottságnak nem lehet elnöke, illetőleg tagja, illetve 
könyvvizsgálója az a személy aki, vagy akinek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdése 
szerinti közeli  hozzátartozója: 
- a kuratórium elnöke vagy tagja, 
- az alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 
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munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
 jogszabály másképp nem rendelkezik, 
- a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat.” 

 
23. Az alapító okirat 21. pontja utolsó bekezdése kiegészül az alábbi szövegrésszel: 
„és a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.” 
 
24. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 
 
 Dunaújváros, 2014. május 29.                                     Cserna Gábor 
                  Dunaújváros Megyei Jogú Város 
                                            Polgármestere” 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

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

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

módosítások bejegyzésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a 
nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltozásának bejegyzéséről szóló  és 
közhasznú jogállás megkéréséről szóló kérelmet küldje meg a Székesfehérvári 
Törvényszék részére. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2014. május 31. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának 
módosításokkal egybeszerkesztett szövegét a helyben szokásos módon tegye 
közzé. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója   
Határidő:  a jogerős bírósági nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül 
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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, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Kismoni László), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

154/2014. (V. 29.) határozata 
a DUDIK Fesztivál támogatására vonatkozó kérelem elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Főiskola részére a 

DUDIK Fesztiválon a Quimby együttes fellépésének megbízásához 3 000 000 Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2014. évi költségvetés 5.b mellékletében 
a „Működési tartalékok” alcím alatt szereplő Általános tartalék sora terhére és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a a támogatási szerződést írja alá a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája véleményének 
figyelembevételével, valamint felhatalmazza a kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
     - a határozat közlésében való közreműködésért: 
       a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: 2014. június 06. 
                - a szerződés megkötésére: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Támogatásokat Vizsgáló Irodája véleményének megérkezését követő  
15 nap 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosításában vezesse át. 

 
      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 2014. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 8 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 6 fő (Kismoni László, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Hingyi László) – elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az I. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Kismoni 
László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – 
elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Kismoni 
László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

155/2014. (V.29.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok határidő módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
     - a 77/2014. (IV.24.) határozat végrehajtási határidejét 2014. október 16-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 7 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Sztankovics László), 
ellene szavazott 1 fő (Nagy Zoltánné), tartózkodott 6 fő (Kismoni László, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi 
László) – megalkotta a 8/2014. (V.30.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Nagy Zoltánné képviselő közvetlenül a szavazás után szóban jelezte a közgyűlés és 
a jegyzőkönyvvezető felé, hogy tévesen szavazott. Kérte, hogy szavazatát „igen” 
szavazatként vegyék figyelembe, ezáltal az „igen” szavazatok szám 8-ra emelkedett.) 
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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, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – megalkotta a 9/2014. (V.30.) 
önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Lőrinczi Konrád kiegészítését – mellette szavazott 
13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Kismoni 
László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Hingyi László) – elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – megalkotta a 10/2014. (V.30.) 
önkormányzati rendeletet. 
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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, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Kismoni 
László, Pintér Attila), tartózkodott 2 fő (Selyem József, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

156/2014. (V.29.) határozata 
Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 

intézmények ellen, a DVCSH Kft. által indított peres eljárásban Dr. Móricz 
Ügyvédi Iroda által az önkormányzati intézmények jogi képviseletének 

megbízási díja fedezetére, költségvetési forrás átcsoportosítással 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények 
részére 3.603.090,- Ft összegű intézményfinanszírozási támogatást biztosít az 
intézmények ellen a DVCSH Kft. által indított peres eljárásban a jogi képviselettel 
megbízott Dr.Móricz Ügyvédi Iroda megbízási díja fedezetére az alábbi 
megbontás szerint 

- Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2.255.368,- Ft 
- Dunaújvárosi Óvoda 692.920,- Ft 
- József Attila Könyvtár 43.176,- Ft 
- Útkeresés Segítő Szolgálat 66.773,-Ft 
- Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 68.745,- Ft 
- Bölcsődék Igazgatósága 319.014,- Ft 
- Egyesített Szociális Intézmény         157.094,- Ft. 

A forrás Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014 (II.21.) 
önkormányzati rendelete 5. melléklet Vagyongazdálkodási cím, Dologi kiadások 
sor (jogi tevékenység, ügyvédi munkadíj) terhére kerül biztosításra. 
Az intézményfinanszírozási támogatást az intézmény csak Dr. Móricz Ügyvédi 
Iroda számlájának kiegyenlítésére használhatja fel. 

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

foglaltakat a 2014. évi költségvetés soron következő módosítása során vegye 
figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy e 

határozatot küldje meg az érintett intézmények vezetői részére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat megküldésére: 2014. június 2. 
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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, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Selyem József), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
157/2014. (V.29.) határozata 

a 2014. évi munkatervének 1. módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 559/2013. (XII. 19.) határozatával 
elfogadott 2014. évi munkatervében a 2014. május 15-re tervezett közgyűlési 
időpontot – a javasolt napirendi pontok változatlan hagyásával - 2014. május 29-re 
módosítja.  
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
    a jegyző 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    valamennyi igazgató és osztályvezető 
  - a végrehajtásban való közreműködést koordinálja: 
    jogi és szervezési igazgató 
Határidő:  2014. május 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Pintér Tamás módosító indítványát – mellette 
szavazott 1 fő (Pintér Tamás), ellene szavazott 3 fő (Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László), tartózkodott 8 fő (Cserna Gábor, Gál Roland, Gombos István, 
Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Selyem József, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Cserni Béla, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – nem 
fogadta el. 
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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, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Tamás, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Pintér Attila, Selyem 
József), tartózkodott 3 fő (Kismoni László, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

158/2014. (V.29.) határozata 
állásfoglalás kialakítására a DVG Zrt.-nek a Dunanett Kft.-ben lévő üzletrésze 

megszerzésére vonatkozóan    
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  úgy határoz, hogy a DVG Zrt.-nek a 

Dunanett Kft.-ben lévő, 30.080.000,-Ft névértékű üzletrészét megvásárolni kívánja 
159.000.000,-Ft vételárért azzal, hogy a vételárba beszámításra kerül a  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által a DVG Zrt.-nek a 
25/2013.(I.24.) közgyűlési határozat alapján nyújtott 140.000.000,-Ft kölcsön 
összege, valamint a 126/2014.(IV.24.) határozat alapján nyújtott 19.000.000,-Ft 
tagi kölcsön összege.  

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

pontban foglalt ajánlat közlésére a DVG Zrt., a Dunanett Kft., valamint az Energott 
Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft. részére, valamint felhatalmazza a polgármestert az 
üzletrész adásvételi szerződés aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérését követően azzal, hogy az adásvételi szerződés a Dunanett 
Kft. hozzájárulása és az elővásárlásra jogosultak lemondása, vagy a nyilatkozat 
megtételére nyitva álló határidő elmulasztása esetén lép hatályba. Az 
elővásárlásra jogosultaknak azonban csak formális jogosultsága van, tekintettel 
arra, hogy amennyiben az Önkormányzat közvetlenül, vagy közvetetten kikerülne 
a Dunanett Kft. tulajdonosi szerkezetéből, a társaság nem láthatná el a 
továbbiakban a hulladékgazdálkodási közfeladatot, mert a társaság tulajdonosi 
szerkezete nem felelne meg a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 81. § (1) 
bekezdésében foglalt feltételeknek.  

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  az ajánlat közlésére: 2014. június 15. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

DMJV Önkormányzata, valamint a DVG Zrt. között 2013. február 04. napján 
létrejött kölcsönszerződés és a 2014. április 29. napján létrejött tagi kölcsön 
szerződés 1. pont szerinti módosítása aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság véleményének kikérését követően. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
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                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a szerződésmódosítás aláírására: 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, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem 
József, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Pintér Tamás), tartózkodott 3 fő 
(Gombos István, Kismoni László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), 
távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(Gombos István alpolgármester közvetlenül a szavazás után szóban jelezte a 
közgyűlés és a jegyzőkönyvvezető felé, hogy tévesen szavazott. Kérte, hogy 
szavazatát „igen” szavazatként vegyék figyelembe, ezáltal az „igen” szavazatok 
szám 10-re emelkedett.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
159/2014. (V.29.) határozata 

állásfoglalás kialakítására a DVG Zrt.-nek a DVCSH Kft.-ben lévő üzletrésze 
megszerzésére vonatkozóan 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a  DVG Zrt.-nek a DVCSH 
Kft.-ben lévő üzletrésze tulajdonjogának átruházására vonatkozó előterjesztést, 
egyúttal úgy határoz, hogy nem kívánja megvásárolni a DVG Zrt. üzletrészét, 
tekintettel arra, hogy az üzletrész megvásárlása következtében a holding típusú 
működés meghiúsulna és ezáltal a DVCSH Kft. tulajdonosi szerkezete nem felelne 
meg a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv.-ben foglalt működési 
feltételeknek, a víziközmű üzemeltetési jogviszony aggályossá válhat.  
 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:  a határozat közlésére: 2014. június 15. 
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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, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Pintér Tamás), tartózkodott 5 fő (Kismoni 
László, Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

160/2014. (V.29.) határozata 
a dunaújvárosi 3351 hrsz.-ú Táborhely-Kemping működési engedélyéhez 

szükséges intézkedések megtételére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVCSH Kft. által 
kiépített és a társaság kizárólagos, tehermentes tulajdonában álló, a dunaújvárosi 
3351 hrsz.-ú ingatlanon lévő víziközmű beruházás tulajdonjogát megvásárolja 
bruttó 19.176.761,-Ft vételárért, mely vételárat 2014. június 15. napjáig fizeti meg 
a DVCSH Kft. részére. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza 
a polgármestert a jelen határozat mellékletét képező, víziközmű beruházás 
tulajdonjoga átruházásáról szóló Megállapodás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a Megállapodás aláírására: 2014. június 15. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt.-t a dunaújvárosi 3351 hrsz.-ú Táborhely-Kemping területén az 
üzemeltetéshez szükséges alábbi munkálatok elvégzésével az alábbi értékben: 

 
- a 2013. évben elkészült 2 db új faház komplett berendezése:  bruttó   4.344.868,- Ft 
- komplett villamos betáp kábel kiépítése, kerti csapok 
  elhelyezése, valamint a faházak körüli terület  
  tereprendezése, füvesítése:                                                       bruttó 10.735.511,- Ft 
- Kemping területén található nádfedeles épület 
  életveszélyes állapotának megszüntetése, 
  komplett felújítása:                                                                      bruttó   9.668.528,-Ft 
- Későbbiekben kivitelezendő új faházak, valamint 
  víz,- szennyvízvezeték beállás kialakítása, 
  Kemping kerítéselemeinek és kapujának felújítása:                  bruttó   4.927.495,-Ft 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
DVG Zrt. által előkészített, a fenti munkálatok elvégzésére vonatkozó Vállalkozási 
szerződés aláírására.  

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester 
                a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a  városüzemeltetési és városfejlesztési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a Vállalkozási szerződés aláírására: 2014. június 30. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. és 2. pontokban megjelölt 

költségek fedezetéül a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014.(II.21.) 
önkormányzati rendelet 5.b mellékletében a Felhalmozási céltartalékok között 
szereplő, a Sziget felújításra elkülönített 70.000.000,-Ft-os előirányzat terhére 
átcsoportosított forrásból a 7. a. mellékletben „Táborhely-kemping fejlesztés 
„elnevezésű új előirányzatsort jelöli meg, egyúttal utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és 2. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés soron következő 
módosításakor vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel 
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
       a polgármester 
     - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
 a vagyonkezelési osztály vezetője 
 - a költségvetés módosításáért: 
 a jegyző 
 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a 2014. 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, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

161/2014. (V.29.) határozata 
állásfoglalás kialakítására munkahelyteremtő támogatás nyújtásával 

kapcsolatosan 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. évben is célul tűzi ki, hogy 
támogatja új munkahelyek létrehozását és ezáltal a város (térség) 
foglalkoztatottsági helyzetének javítását, melynek alapján a foglalkoztatottság 
növelésének és a dunaújvárosi álláskeresők munkához jutásának megkönnyítése 
érdekében támogatni kívánja a helyi vállalkozásokat, melyre tekintettel a  2014. 
évi költségvetésben forrást biztosít és elkülönít 50.000.000,-Ft összeget 
munkahelyteremtő támogatás céljára. 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 
munkahelyteremtő támogatás összege létesített új, teljes idejű (8 órás) 
foglalkoztatást biztosító álláshelyenként egyszeri 500.000,- Ft, valamint egy 
vállalkozásnak nyújtható támogatás maximális mértéke 5.000.000,-Ft/év. 

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

közgyűlés következő ülésére részletesen dolgozza ki és készítse elő a 
munkahelyteremtő támogatás nyújtására vonatkozó előterjesztést a határozat 1. 
pontjában foglaltak alapján. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: 2014. június 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe, valamint 
utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
 a polgármester 
 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
  a vagyonkezelési osztály vezetője 
 - a költségvetés módosításáért: 
 a jegyző 
 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a 2014. 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 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Tamás, Sztankovics László), tartózkodott 5 fő (Kismoni László, Pintér Attila, 
Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

162/2014. (V.29.) határozata 
a Innopark Nonprofit Kft. tőkeleszállításával kapcsolatos döntés meghozatalára 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Székesfehérvári 

Törvényszék, mint Cégbíróság által a cégjegyzékbe bejegyzett Innopark 
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhelye: 
2400 Dunaújváros, Magyar út 106/b.; Cg.07-09-015831 , adószám: 18484298-2-
07) jegyzett tőke összege 110.500 eFt, saját tőke összege 70.436 eFt, ennek okán 
tőkeleszállítást kíván végrehajtani. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának 

rendjéről szóló 1/2008. (I.18.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésének b) 
pontjában biztosított hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a Székesfehérvári 
Törvényszék, mint Cégbíróság által a cégjegyzékbe bejegyzett Innopark 
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhelye: 
2400 Dunaújváros, Magyar út 106/b.; Cg.07-09-015831 , adószám: 18484298-2-
07) törzstőkéjét veszteség rendezése érdekében 110.500.000,- Ft-ról 48.500.000,- 
Ft-ra leszállítja. A törzstőke-leszállítás mértéke: 62.000.000,- Ft. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Innopark Kiemelkedően 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:203 § alapján a törzstőke leszállítását 
elhatározó taggyűlési határozat meghozatalát követő harminc napon belül a 
közgyűlési határozatról szóló közleményt a cégbíróságnak elektronikus úton küldje 
meg, egyidejűleg intézkedjen a tőkeleszállításról hozott döntés Cégközlönyben 
történő kétszer egymás utáni közzétételéről, akként, hogy a két közzététel között 
legalább 30 napnak kell eltelnie. A hirdetményben fel kell tüntetni a közgyűlési 
döntés tartalmát. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az Innopark Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság által előkészített a társasági szerződés 
módosítása aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének 
kikérését követően. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                        
  a Innopark Kiemelkedően Közhasznú Nkft. Ügyvezetője 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
   a vagyonkezelési osztály vezetője 
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             a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő  

nyolc napon belül 
 - a társasági szerződés módosítása aláírására: a határozat közlésére:  
 az előkészítő osztálynak való megküldését követő 30 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, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Tamás, Sztankovics László), tartózkodott 5 fő (Kismoni László, Pintér Attila, 
Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

163/2014. (V.29.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 106/2014. (IV.24.) határozata 

módosításával kapcsolatosan 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 106/2014. (IV.24.) határozata 1. és 

2. pontját az  alábbiakra módosítja: 
„ 1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a 

Székesfehérvári Törvényszék, mint Cégbíróság által a cégjegyzékbe bejegyzett 
DVG Zrt. (székhelye: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1., Cg.07-10-001030, 
adószám: 10728491-2-07) jegyzett tőke összege 2.291.857 eFt, saját tőke 
összege 1.481.835 eFt, ennek okán tőkeleszállítást kell végrehajtani.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 
gazdálkodásának rendjéről szóló 1/2008. (I.18.) önkormányzati rendelet 22. § (2) 
bekezdésének b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a 
Székesfehérvári Törvényszék, mint Cégbíróság által a cégjegyzékbe bejegyzett 
DVG Zrt. (székhelye: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1., Cg.07-10-001030, 
adószám: 10728491-2-07 ) 2.291.857 E Ft összegű alaptőkéjét alaptőke 
veszteség rendezése érdekében 1.187.279 E Ft-tal 1.104.578 E Ft-ra leszállítja. 
Az alaptőke leszállítás  a társaság törzsrészvényeit érinti, amelynek 100 E Ft, 
azaz Egyszázezer forint, valamint 1.000,- azaz Egyezer forint kibocsátási értékű 
dematerializált törzsrészvények. 
Az alaptőke leszállítás során a társaság 11.872 db 100 E Ft névértékű, valamint 
79 db 1.000,- Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényét az 
alaptőke leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonja.” 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a DVG Zrt. által előkészített alapító okirat jelen 
határozat 1. és 2. számú mellékleteként csatolt Alapító Okirat módosítás és 
Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                        
           a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő  
                    nyolc napon belül 

- az alapító okirat módosítása aláírására: a határozat közlésére: az 
előkészítő osztálynak való megküldését követő 30 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, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Tóth 
Kálmán), tartózkodott 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
164/2014. (V.29.) határozata 

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
2013. évi lakóház-kezelési tervének teljesítéséről szóló beszámoló, valamint az 

önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek 2013.  
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 2013. évi lakóház-kezelési 
terv végrehajtásáról szóló beszámolóját, továbbá az önkormányzat tulajdonában 
álló lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjbevételének 
felhasználásáról készült elszámolást 24.081.044,-Ft veszteséggel, mely pénzügyi 
teljesítése megtörtént. 

 
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 
2013. év végéig felhalmozódott 114.240,-Ft összegű, ötvenezer forintot 
meghaladó, továbbá a 67.314,-Ft összegben az ötvenezer forintot meg nem 
haladó, behajthatatlan követeléseket. 

 
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 
Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztálynak való megküldését  

követő 8 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, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Selyem József, Sztankovics László), tartózkodott 5 fő (Kismoni László, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése 

165/2014. (V.29.)  határozata  
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi lakóház-kezelési terve 

elfogadása tárgyában 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a DVG Dunaújvárosi 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság  - az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek díjbevételéről és 
felhasználásáról szóló – 2014. évi lakóház-kezelési (ingatlankezelést és 
vételárhátralék kezelést magában foglaló) tervét, mely szerint a társaság 
várhatóan 22.281.862,-Ft veszteséggel számol, egyúttal utasítja a DVG Zrt. elnök-
vezérigazgatóját, hogy a bevételekről és ráfordításokról készítsen havonta tételes 
kimutatást, mely alapján a különbözet havonta elszámolandó és pénzügyileg 
rendezendő.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. számú melléklete 

szerinti 2014. évi lakóház-kezelési tervet elfogadja. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztálynak való megküldését 

követő 8 napon belül 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
foglalt  hiányt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetése tervezésekor 22.281.862,-Ft 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  
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
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               - az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezés időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 5 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Selyem József, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távollévő 1 fő (Hingyi 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

166/2014. (V.29.) határozata  
a HUNÉP-UNISZOL Zrt. és az UNIRENT Hungária Kft. által kezdeményezett, 

egyezség megkötésére irányuló megállapodásban a 2012. évre vonatkozó 
üzemeltetési díj megállapítására  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a dunaújvárosi 

sportingatlanokat üzemeltető HUNÉP-UNISZOL Zrt. és UNIRENT Hungária Kft. 
alkotta konzorciummal az egyezséget a határozat 1. mellékletében csatolt 
megállapodás tervezet alapján megköti 15.000.000,- Ft+ÁFA összegben azzal, 
hogy a kifizetés számla ellenében történhet. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 123/2014. (IV.24.) határozata 1. 

pontját az alábbiak szerint módosítja: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, a konzorcium részére 2014. szeptember 
30-ig 15.000.000,- Ft+ÁFA összeget megfizet az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének általános tartalék előirányzata terhére, utasítja a polgármestert a 
határozat közlésére, egyúttal felhatalmazza a megállapodás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak a vagyonkezelési osztályra 

érkezésétől számított 8 nap 
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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, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
167/2014. (V.29.) határozata 

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 
Dunaújvárosi Óvoda költségvetésének módosítására 

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

jogszabályban meghatározott közalkalmazotti átsorolások fedezetére a 
Dunaújvárosi Óvoda részére 12.568 E Ft intézményi támogatást biztosít a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014 (II. 21.) önkormányzati rendelete 5.b. 
melléklet Tartalékok cím, Működési céltartalék sor, Intézményi tartalék alsorának 
terhére. A támogatást az intézmény 9.924 E Ft összegben személyi juttatások és 
2.644 E Ft összegben járulékok előirányzat soron használhatja fel. 

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

foglaltakat a 2014. évi költségvetés soron következő módosítása során vegye 
figyelembe. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
   a polgármester 
  - a költségvetés módosításáért: 
 a jegyző 
 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
  időpontja 
  
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy e 

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda vezetője részére. 
 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:  a határozat megküldésére: 2014. június 2. 
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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, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

168/2014. (V.29.) határozata 
a Dunaújvárosi Óvodában a 2014/2015-ös nevelési évben indítandó csoportok 

számának meghatározásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014/2015-ös nevelési évben a 
Dunaújvárosi Óvoda 14 intézményegységében 60 csoport működését 
finanszírozza, 4 óvodai csoport egyidejű átmeneti szüneteltetése mellett.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Óvoda 

vezetőjét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (3) 
bekezdése értelmében az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról 
a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével döntsön és 
a csoportok számát az egyes tagóvodák tekintetében határozza meg. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Óvoda intézményben 

2014. szeptember 1-jével 8 fő óvodapedagógus álláshelyet megszüntet, egyben 
hozzájárul ahhoz, hogy a további megszűnő 4 dajka álláshelyen 4 pedagógiai 
asszisztens kerüljön foglalkoztatásra. 
Ennek alapján a  

  óvodapedagógus munkakört: 129 fő, 
  dajka munkakört: 62 fő, 
  pedagógiai asszisztensi munkakört: 10 fő, 

létszámban állapítja meg. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
   a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 
Határidő: - a határozat végrehajtására: 2014. szeptember 1. 
  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. pontban meghatározott 

létszámcsökkenésből adódó17.490.313,- Ft összegű megtakarítással csökkenti a 
Dunaújvárosi Óvoda intézmény 2014. évi költségvetési előirányzatát. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 4. pontban 

foglalt intézkedést a 2014. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
során vegye figyelembe. 

 
Felelős: -  a költségvetés módosításáért: 
   a jegyző 
  -  a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   a pénzügyi bizottság elnöke 
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  -  a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
   az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő:    a 2014. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda részére. 
 
Felelős:  - a határozat közléséért: 
                    a polgármester 

 - a határozat közlésében való közreműködésért: 
  a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: 2014. június 10. 

- a határozat végrehajtására: 2014. szeptember 1. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

169/2014. (V.29.) határozata  
a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. által a dunaújvárosi jégcsarnokban elvégzett 

beruházásokhoz kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás megadásával 
kapcsolatos kérelméről 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése rögzíti, hogy Dunaújváros Megyei Jogú 
Város a 2013. évben, 116/2013. (III.28.) számú határozatával 25.400.000,- Ft, azaz 
Huszonötmillió-négyszázezer forint vissza nem térítendő támogatásban, 
483/2013.(XI.21.) számú határozatával a 2014. évre vonatkozóan 50.800.000,- Ft, 
azaz Ötvenmillió-nyolcszázezer forint vissza nem térítendő támogatásban 
részesítette a Dunaújvárosi Jégkorong Kft.-t. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. (2400 
Dunaújváros, Korányi Sándor u. 1.) által a dunaújvárosi jégcsarnokban végrehajtott 
következő beruházásokhoz: 
- világításkorszerűsítés:20.250.810.- Ft, 
- korongvezető „solidor” felújítás:1.498.924.- Ft, 
- technológiai hűtési rendszer vezérlőegységeinek felújítása: 3.1266.232.- Ft, 
- „evaporatív” kondenzátor cseréje: 8.876.100.-Ft, 
- fázisjavítási munkálatok: 2.261.850.-Ft, 
- technológiai hűtési rendszer kompresszorának felújítása: 5.252.430.-, 
mindösszesen 41.266.346.- Ft összegben, 
utólagosan tulajdonosi hozzájárulását adja, azzal, hogy a Dunaújvárosi Jégkorong 
Kft. a beruházás megtérítését semmilyen jogcímen nem követeli az önkormányzattól. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásért: 
 a polgármester 
 - a határozat közlésében és 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 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

170/2014. (V.29.) határozata  
a Dunaújvárosi Jégkorong Kft.-nek a 2013. évről fennálló bérleti díj 

tartozásának rendezésével kapcsolatos kérelméről 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a jelen 
közgyűlési határozat mellékletét képező teljesítés igazolások alapján, a Dunaújvárosi 
Jégkorong Kft.-nek a Hunép-Uniszol Zrt. felé 2013. évben fennálló mindösszesen 
bruttó 7.992.773.- azaz Hétmillió-kilenszázkilenvenkétezer-hétszázhetvenhárom 
forint összegű kiegyenlítetlen tartozásának a Hunép-Uniszol Zrt. felé történő 
átutalásáról gondoskodjon, a 483/2013.(XI.21.) számú határozattal   a Dunaújvárosi 
Jégkorong Kft.-nek a 2014. évre jóváhagyott 50.800.000,- Ft támogatás terhére, 
ezen keretösszeget csökkentve. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásért: 
  a polgármester 
 - a határozat közlésében és 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 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Kismoni László), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

171/2014. (V.29.) határozata 
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. pótbefitéssel kapcsolatos döntés meghozatalára: 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 100 %-os tulajdonában álló Vasmű 

u. 41. Irodaház Kft.-ben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:183 
§-ban foglaltak szerint pótbefizetést kíván végrehajtani készpénzben 43.200.000,- 
Ft összegben, a határozat 2. és 3. pontjában rögzítettek szerinti részletekben, a 
veszteségek fedezésére. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelzett pótbefizetésből 

36.000.000,- Ft összeget az önkormányzati költségvetés 2014. évi költségvetés 
7/c mellékletéből a Dunaújvárosi Főiskola Vizilabda Egyesület előirányzata terhére 
kívánja végrehajtani, átutalással, pénzbeni hozzájárulással, 2014. június 30-ig  - 
egyúttal utasítja a jegyzőt, hogy jelen kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés 
következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelzett pótbefizetésből 

7.200.000,- Ft összeget a 2015. évi költségvetésben kívánja betervezni, egyúttal 
utasítja a jegyzőt, hogy jelen kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
               - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában  való közreműködésért: 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   a pénzügyi bizottság elnöke 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
             - a költségvetés módosításának előkészítésében való   közreműködésért: 
    az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - 2. pontra vonatkozóan: a 2014. évi költségvetés soron következő  

  módosításának időpontja 
- 3. pontra vonatkozóan: a 2015. évi költségvetés tervezésének 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, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

172/2014. (V.29.) határozata 
az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó 

szakmai egységeinek a 2013. évi működésük törvényességi ellenőrzéséről 
készült  megállapításokról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Útkeresés Segítő 

Szolgálat intézmény gyermekjóléti szolgálat szakmai egysége 2013. évi 
tevékenységéről szóló ellenőrzési jelentését. A Közgyűlés az előterjesztés 1. 
számú mellékletében található  ellenőrzési jelentésbe foglaltakat elfogadja, és 
megállapítja, hogy a gyermekjóléti szolgálat 2013. évben a hatályos ágazati 
jogszabályoknak megfelelően működött. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Útkeresés Segítő 

Szolgálat intézmény Családok Átmeneti Otthona szakmai egysége 2013. évi 
tevékenységéről szóló ellenőrzési jelentését. A Közgyűlés az előterjesztés 2. 
számú mellékletében található  ellenőrzési jelentésbe foglaltakat elfogadja, és 
megállapítja, hogy a Családok Átmeneti Otthona 2013. évben a hatályos ágazati 
jogszabályoknak megfelelően működött. 

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

határozatot az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény intézményvezetőjének küldje 
meg. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
   a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: 2014. június 10. 
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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, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

173/2014. (V.29.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló 
elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az önkormányzat 2013. 

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

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

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

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közléséért és a határozat melléklete továbbításáért: 
                  2014. június 10. 
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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, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
174/2014. (V.29.) határozata 

az Egészségmegőrzési Központ – egészségügyi ágazatot érintő béremelésben 
nem részesülő – közalkalmazottainak illetménykiegészítéséről szóló 84/2014. 

(IV. 24.) határozat módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségmegőrzési Központ – 
egészségügyi ágazatot érintő béremelésben nem részesülő – közalkalmazottainak 
illetménykiegészítéséről szóló 84/2014. (IV. 24.) határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a fenntartásában 

lévő Egészségmegőrzési Központ intézmény vezetője az egészségügyi ágazatot 
érintő béremelésben nem részesülő 11 fő munkavállalóját a 2. pontban 
meghatározottak szerint 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig 
illetménykiegészítésben részesítse.  

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

meghatározott intézmény vezetője a 7 fő egészségnevelő, az 1 fő dietetikus és az 
1 fő gazdasági vezető munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott havi bruttó 
bérét havi bruttó 40.000.- Ft összegű, az 1 fő gazdasági ügyintéző munkakörben 
foglalkoztatott közalkalmazott havi bruttó bérét havi bruttó 20.000.- Ft összegű, az 
1 fő ügyeletes munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott havi bruttó bérét havi 
bruttó 10.000.- Ft összegű illetménykiegészítéssel megemelje. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
   az Egészségmegőrzési Központ intézmény vezetője 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2014. június 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a fenntartásában lévő 

Egészségmegőrzési Központ intézmény vezetőjének havi bruttó bérét havi bruttó 
40.000.- Ft összegű illetménykiegészítéssel megemeli visszamenőlegesen 2014. 
január 1. napjától 2014. december 31. napjáig. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
  a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
Határidő: 2014. június 30. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 
Emberi Erőforrások Minisztériumát keresse meg az 1-3. pontban meghatározott 
béremelés fedezetéhez szükséges forrás biztosítása érdekében. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által biztosított fedezet Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a bevétele. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
  a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztályvezető 
Határidő: 2014. június 15. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1-3. pontban meghatározott 

illetménykiegészítés fedezetére 6.553.200.- Ft összeggel (személyi juttatás: 
5.160.000.- Ft + 1.393.200.- Ft munkáltatót terhelő járulékok) megemeli az 
Egészségmegőrzési Központ költségvetési előirányzatát Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5.b. melléklete 
„Intézményi tartalék” sor terhére.  

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1-5. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés 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 
  a szervezési és jogi igazgató 
Határidő: a 2014. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
       a polgármester       
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  a határozat közlésére: 2014. június 6. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 13 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Kismoni László), távol lévő 1 fő (Hingyi 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

175/2014. (V.29.) határozata 
A Csontvelő – Transzplantáció Alapítvány támogatási kérelmének elbírálására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a  Csontvelő – Transzplantáció 

Alapítvány   részére működési költségeihez 50.000,- forint összegű támogatást 
nyújt.  

    
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csontvelő – Transzplantáció 

Alapítvány   támogatására a Közgyűlés a 2014. évi költségvetési rendelet 5.b. 
mellékletében szereplő Civil szervezetek támogatási tartaléka előirányzat sorából 
átcsoportosított forrással növelt 5. melléklet „Egészségügyi feladatok” alcím 
„egyéb kiadások” sorát határozza meg. 

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

a 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, szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő : a határozat közlésére  2014.  június 15. 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2014. 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 határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától  
 számított 30 nap 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 13 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Kismoni LászlóI), távol lévő 1 fő (Hingyi 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

176/2014. (V.29.) határozata 
A Szemem Fénye Alapítvány  támogatás iránti  kérelmének elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szemem Fénye Alapítvány részére 

mentőautó  vásárláshoz 50.000,- Ft. összegű támogatást nyújt.  
    
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szemem Fénye Alapítvány 

támogatására a Közgyűlés a 2014. évi költségvetési rendelet 5. melléklet 
„Egészségügyi feladatok” alcím alatt szereplő „egyéb kiadások” kiemelt előirányzat 
során biztosít fedezetet.  

 A megjelölt fedezetnövekedés forrását a Civil szervezetek támogatási tartaléka 
előirányzat sorából történő átcsoportosítással rendezi. 

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

a 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, szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő:  a határidő közlésére: 2014. június 15. 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2014. 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 határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától   
                       számított 30 nap 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 13 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gál Roland), távol lévő 1 fő (Hingyi 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

177/2014. (V.29.) határozata 
A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülüttek Gyógyításáért támogatás iránti  

kérelmének elbírálásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Peter Cerny Alapítvány a Beteg 
Koraszülöttek Gyógyításáért  részére működési  költségeihez 416.286,- Ft 
összegű támogatást nyújt.  

    
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Peter Cerny Alapítvány  

támogatására a közgyűlés a 2014. évi költségvetési rendelet 5.b. mellékletében 
szereplő Civil szervezetek támogatási tartaléka előirányzat sorából 
átcsoportosított forrással növelt 5. melléklet „Egészségügyi feladatok” alcím 
„egyéb kiadások” sorát határozza meg. 

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

a 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, szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő:  a határidő közlésére: 2014. június 15. 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2014. 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 határidő végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától számított  
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                     30 nap  
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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, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

178/2014. (V.29.) határozata 
a Jószolgálati Otthon Közalapítvány alapító okiratának módosításáról, 

a közhasznú jogállás megkéréséről 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 

közhasznú minősítése érdekében a közalapítvány alapító okirata alábbi módosító 
okiratát fogadja el:  

„ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 
A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (2400 
Dunaújváros, Városháza tér 1-2.) a továbbiakban: Alapító, a Jószolgálati Otthon 
Közalapítvány 227/2002. (VII. 11.) számú határozatával elfogadott és a 228/2006. 
(VI. 29.) KH számú, valamint a 344/2011. (VI. 23.) KH számú határozat szerinti 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1.) Az Alapító Okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul: 
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (2400 
Dunaújváros, Városháza tér 1-2.) a továbbiakban: Alapító - a 227/2002. (VII. 11.) 
számú határozatában foglaltak végrehajtására, a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény 74/G. §-a alapján, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 
1997. évi CLVI. törvény  rendelkezéseinek megfelelően, határozatlan időre létrehozta 
a Jószolgálati Otthon Közalapítványt. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 
CLVI. törvény hatálybalépését követően a közalapítvány kiemelkedően közhasznú 
jogállású szervezet lett. 2014. június 1-jétől a közalapítvány jogállása: közhasznú 
szervezet.” 
 
2.) Az Alapító Okirat 4.1. pontja helyébe a következő lép: 
„4.1. A közalapítvány közhasznú tevékenysége: 

• Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása 
 
 Közfeladat megnevezése: A családok védelme és a családok jólétének 

erősítése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének 
elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék 
egvalósulásának  segítése 

 Jogszabályhely: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 57. §, a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 

 
 Közfeladat megnevezése: Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatások/ellátások 
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 Jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja. 

 
 Közfeladat megnevezése: Szociális ellátások biztosítása 
 Jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 4. pontja 
 
 Közfeladat megnevezése: Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatások/ellátások 
 

Jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontja 

 
 A közhasznú tevékenységet az állami és települési önkormányzat 

közfeladatához kapcsolódóan végzi. 
 

• Rehabilitációs foglalkoztatás 
 Közfeladat megnevezése: A fogyatékos személyek rehabilitációjának 

megvalósulása érdekében nyújtott szolgáltatások: rehabilitációs programok, 
segédeszköz- segédeszköz-ellátás fejlesztés, a szolgáltatást nyújtó 
szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal 
kapcsolatos  adatok, információk gyűjtése a fogyatékos személyek, 
családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében. 

 Jogszabályhely: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 21. § a)-g) pontja 

 
 A közhasznú tevékenységet rehabilitációs intézmények feladataihoz, illetve 
fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítására létrehozott a 
társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter szakmai 
felügyelete alatt álló szervezet állami közfeladatához kapcsolódóan végzi. 

 
• Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

 Közfeladat megnevezése: Fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés- oktatás, 
pedagógiai szakszolgálati sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai, 
kollégiumi ellátása, akik a többi gyerekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók, 
együtt, a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben 
rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek 
tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, pedagógiai- szakmai 
 szolgáltatás 

 Jogszabályhely: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 
(1)  bekezdés a)-u) pontja 
 A közhasznú tevékenységet az állami közfeladathoz kapcsolódóan végzi. 
 

• Kulturális tevékenység 
 Közfeladat megnevezése: Közösségi kulturális hagyományok, értékek 

ápolásának - művelődésre szerveződő tevékenységének - a lakosság 
életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása: 
művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, 
önszerveződések  támogatása, a művészeti alkotó munka feltételeinek 
javítása, a művészeti  értékek létrehozásának, megőrzésének segítése 
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 Jogszabályhely: a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló1991. évi XX. törvény 121. § a)-b) pontja 

 
Közfeladat megnevezése Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás 
biztosítása, filmház, előadó- művészeti szervezet támogatása, a kulturális 
örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása 
Jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja 

 
 Közfeladat megnevezése: Az előadó- művészeti tevékenység feltételeinek 

megteremtése 
 Jogszabályhely: az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos 

foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 3. § (1) bekezdése 
 

 A közhasznú tevékenységet a települési önkormányzat közfeladatához 
kapcsolódóan végzi. 

 
• Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 

 
 Közfeladat megnevezése: Hajléktalanná vált személyek ellátása és 

rehabilitációja, megelőzés biztosítása 
 Jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 10. pontja 
 
 Közfeladat megnevezése: Hajléktalan ellátás 
 Jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 18. pontja 
 
 Közfeladat megnevezése: Hajléktalanná vált személyek ellátása és 

rehabilitációja, megelőzés biztosítása 
 Jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 12. pontja 
 

 A közhasznú tevékenységet a települési önkormányzat közfeladatához 
kapcsolódóan végzi. 

 
• Emberi és állampolgári jogok védelme 

 Közfeladat megnevezése: Jogvédelmi feladatok: gyermekek jogai, a jövő 
nemzedékek érdekei, nemzetiségek jogai, leginkább veszélyeztetett 
társadalmi csoportok tagjai 
Jogszabályhely: az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 2. § 
a), b), c), d) pontja 

 A közhasznú tevékenységet az alapvető jogok biztosának feladataihoz 
kapcsolódóan végzi. 

• Sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás 
alapján folytatott sporttevékenység kivételével 

 
 Közfeladat megnevezése: az egészséges életmód és szabadidősport 

gyakorlása feltételeinek megteremtése: sportfinanszírozás: a gyermekek és 
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ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a 
fogyatékosok sportjának támogatása 

 Jogszabályhely: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c)-e) pontja 
 
 Közfeladat megnevezése: Fővárosi szintű sport és szabadidősport 
 Jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 8. pontja 
 
 A közhasznú tevékenységet a települési önkormányzat közfeladatához 

kapcsolódóan végzi. 
 

• Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 
elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó 
szolgáltatások. 

 Közfeladat megnevezése: Felnőttképzési tevékenység: meghatározott 
jogalanyok e törvénynek megfelelő, saját képzési programja alapján 
megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint 
meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására 
irányuló  általános, nyelvi vagy szakmai képzés: a felnőttképzéshez 
kapcsolódó  szolgáltatás. 

 
Jogszabályhely: a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 3. § (2) 
bekezdés a)-b) pontja 

 A közhasznú tevékenységet az állami közfeladatához kapcsolódóan végzi.” 
 
3.) Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő lép: 
„6. Az Alapítói vagyoni hozzájárulás (Alapítói vagyon) 
rendelkezésre bocsátásának módja, ideje 15 800 000 Ft, azaz Tizenötmillió-
nyolcszázezer forint készpénzből álló pénzbeli hozzájárulást teljes egészében az 
Alapító tartozik legkésőbb a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásáig 
megfizetni a közalapítvány bankszámlájára. 
Az Alapító jelen okirat aláírásával egyidejűleg a nem pénzbeli betétet átruházza a 
közalapítvány tulajdonába, egyben az Alapító ezen nem pénzbeli hozzájárulást teljes 
egészében tartozik a bejegyzési kérelem benyújtásáig a közalapítvány 
rendelkezésére bocsátani. Az Alapítót egyéb vagyoni értékű szolgáltatás nem terheli. 
A Közalapítvány céljára rendelt vagyon 100 %-a felhasználható a tevékenysége 
során. 
A közalapítványi vagyon kizárólag az Alapító Okiratban rögzített célok 
megvalósításának finanszírozására és a közalapítvány működési költségeinek 
finanszírozására használható fel. 
A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 
Gazdálkodása során elért eredménye nem osztható fel, az csak az Alapító Okiratban 
meghatározott tevékenységre, célmegvalósításra fordítható.” 
 
4.) Az Alapító Okirat 9.1. pont 1. bekezdése helyébe a következő lép: 
„ A közalapítvány ügyvezető szervezete a kuratórium. A kuratórium a közalapítvány 
legfőbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző szerve, amely az Alapító által 
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választott tagokból és a közülük választott elnökből áll. A kuratórium tagjai az 
alapítvány vezető tisztségviselői. A Kuratórium tagjainak száma öt, a tagság 
határozatlan időtartamra szól.” 
 
5.) Az Alapító Okirat 9.1. pont 8. bekezdése helyébe a következő lép: 
„Megbízási jogviszony esetén az elnök tiszteletdíjra és költségtérítésre jogosult. A 
Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, azonban a 
Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott 
költségtérítésre jogosultak. Ha az elnök feladatait munkaviszony keretében látja el, 
úgy annak feltételeit a munkaszerződés és a munkaköri leírás szabályozza.” 
 
6.) Az Alapító Okirat 9.1. pont 10. bekezdése helyébe a következő lép: 
„A Kuratóriumi tagság megszűnik:  
a Kuratóriumi tag halálával,  
visszahívással (a képviselő testület által, amennyiben tevékenysége a Közalapítvány 
céljait veszélyezteti),  
lemondással (az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével), 
a közalapítvány megszűnésével,  
jogszabályban meghatározott kizáró ok (pl. összeférhetetlenség megállapítása) 
bekövetkeztével.” 
 
7.) Az Alapító Okirat 9.1. pontja 11. bekezdése kiegészül a kuratóriumi elnökének és 
a kuratórium tagjainak anyja nevével és lakóhelyével az alábbiak szerint: 
 
[Nics Éva] „(anyja neve.: Óvári Éva) lakik: 2400 Dunaújváros, Október 23. tér 8. 7. 2.„ 
[Lévay Katalin] „(anyja neve.: Oláh Ilona) lakik: 2428 Kisapostag, Kossuth u. 33.„ 
[Dr. Kácsor Ferenc] „(anyja neve.: Dobos Mária) lakik: 2400 Dunaújváros, Római krt. 
40. 4. 1.” 
[Dr. Kántor Károlyné] „(anyja neve.: Koczor Mária) lakik: 2400 Dunaújváros, Zalka M. 
u. 4. 3. 1.„ 
[Szűcs Sándor] „(anyja neve.: Bendik Erzsébet) lakik: 2400 Dunaújváros, Gandhi u. 
14.„ 
 
8.) Az Alapító Okirat 9.1. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
„Nem lehet a kuratórium tagja, akivel szemben törvényben meghatározott kizáró ok 
áll fenn. 
Nem lehet a kuratórium tagja olyan személy, aki az alapítóval vagy az alapító 
meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli 
gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb 
szerződéses jogviszonyban áll.” 
 
9.) Az Alapító Okirat 9.2. pontja 5. bekezdése kiegészül a Felügyelő Bizottság 
elnökének és tagjai anyja nevével és lakóhelyével az alábbiak szerint: 
 
[Almási Zsolt] „(anyja neve.: Tóth Irén) lakik: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 35. 1. 2.„ 
[Pekarekné Tölgyesi Anikó] „(anyja neve.: Sáfár Margit) lakik: 2400 Dunaújváros, 
Szabadság út 30. 8. 4.„ 
[Krepsz Jánosné] „(anyja neve.: Fekete Ilona) lakik: 2400 Dunaújváros, Római krt. 
43. 5. 1.„ 
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10.) Az Alapító Okirat 10.1. pontja helyébe a következő lép: 
„10.1. A Kuratórium működésének szabályai 
A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik, üléseit 
az elnök vezeti le. 
Az üléseket a napirend írásbeli közlésével, 15 napnál későbbi időpontra az elnök 
hívja össze. Az ülést akkor is össze kell hívni, ha a kuratórium bármely tagja azt 
írásban kéri a cél és az ok megjelölésével. Amennyiben az elnök 8 napon belül a 
kuratóriumot nem hívja össze, úgy erre a kérelmet előterjesztő tag jogosult. 
A Kuratórium ülései nyilvánosak. 
A Kuratórium ülésein - tanácskozási joggal - az Iroda igazgatója köteles részt venni. 
A Kuratórium határozatképes, ha ülésén legalább négy tagja jelen van. Kuratóriumi 
tagok személyes megjelenésre kötelesek, meghatalmazásnak nincs helye. 
Ha a Kuratórium határozatképtelen, a kuratóriumi ülést az eredeti napirendben 
szereplő ügyekben való döntés céljából ismét össze kell hívni. 
A megismételt kuratóriumi ülés az eredeti napirendben szereplő ügyekben az elnök, 
továbbá még két (azaz összesen három) kuratóriumi tag jelenléte esetén 
határozatképes. 
A megismételt kuratóriumi ülést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - 
ülés időpontját követően 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az 
eredeti kuratóriumi ülés meghívójával is megjelölhető. 
A Kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, 
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
Minősített, kétharmados szótöbbségre van szükség a Közalapítvány Szervezeti és 
Működési Szabályzatának, egyéb szabályzatának és az éves közalapítványi 
beszámolónak az elfogadásához, továbbá az éves szinten a Közalapítvány 
működési költségeinek fedezésére szolgáló közalapítványi források támogatásra 
szolgáló keretösszegekre való felosztásáról történő döntéshez. 
Egyhangú döntésre van szükség az 5000 eFt-ot meghaladó, jelzálog 
kötelezettséggel járó ügyletek döntésében. 
A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
- a feladat-ellátási szerződés módosítása,  
- a közalapítvány vagyonának kezelése és gyarapítása, ennek keretében döntés a 

közalapítvány céljainak megfelelő vagyoni hozzájárulások és pénzügyi források 
elfogadásáról és felhasználásáról,  

- pályázatok kiírása, azok feltételei, a támogatások odaítélése,  
- döntéshozatal a közalapítvány céljaival megegyező tevékenységek 

támogatásáról,  
- a közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának és más belső 

szabályzatainak elfogadása,  
- közhasznúsági jelentés elfogadása,  
- a Kuratórium ügyrendjének elfogadása,  
- az Iroda igazgatója kinevezése (az első Iroda igazgatója kivételével), felmentése, 

fegyelmi felelősségre vonása,  
- a közalapítvány éves munkatervének, költségvetésének elfogadása,  
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- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv-ben meghatározott 
beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása, letétbe helyezése, és 
közzététele, 

- döntés a könyvvizsgáló személyéről és megbízási díjáról,  
- a közalapítvány feladatai megszűnésekor javaslattétel a közalapítvány 

megszüntetésére, 
- döntés a kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalkozási tevékenység 

folytatásáról. 
A Kuratórium üléseiről, az ott meghozott döntésekről, 8 napon belül írásos 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyért az elnök és az Iroda igazgatója együttesen 
felel. A jegyzőkönyvet minden Kuratóriumi tagnak meg kell küldeni. A 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, továbbá 
a döntést támogatók és azt ellenzők (tartózkodók) megnevezését. A jegyzőkönyvet a 
kuratórium elnöke és az Iroda igazgatója hitelesíti. 
A kuratóriumi határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni (ún. határozatok 
könyve). A kuratóriumi határozatokat évente 1-es sorszámmal indulóan sorszámozni 
kell a döntés dátumát feltüntetve (pl.: 1/2002. (VII.12.) számú határozat). A 
nyilvántartásnak - a határozat számán kívül - tartalmazni kell a határozat tartalmát, a 
döntést támogatók, ellenzők és tartózkodók megnevezését. 
A Kuratórium gondoskodik a Közalapítvány céljainak megfelelő működéséről, 
biztosítja a közalapítványi vagyon gondos kezelését. 
A Közalapítvány könyvvezetésének, vagyonkimutatásának és a vagyonkezeléssel 
összefüggő egyéb technikai feladatoknak az ellátása érdekében külön szerződés 
szerint külső pénzügyi szervezetet, szakértőt bízhat meg, térítés ellenében. 
A Kuratórium gondoskodik a pályázati feltételek meghirdetése és a megítélt 
támogatások minél teljesebb körű nyilvánosságának biztosításáról. A pályázati 
feltételek minél szélesebb körű megismerését saját honlapján (www.joszoli.hu) 
közlemény megjelentetésével biztosítja. 
A Kuratórium köteles a Közalapítvány működéséről az Alapítónak legalább évente 
egyszer Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének éves munkaterve szerint 
beszámolni, és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni (saját 
honlapján - www.joszoli.hu -  közlemény megjelentetésével). 
A Kuratórium a Közalapítvány gazdálkodását érintő minden lényegi kérdésről, 
valamint a Kuratórium határozatairól köteles az Alapítót tájékoztatni. A Kuratórium 
javaslatot tehet az Alapítónak a Kuratóriumi tag visszahívására (amennyiben 
tevékenysége a Közalapítvány céljait veszélyezteti), az Alapító Okirat módosítására. 
Az Alapító rögzíti: 
• A közalapítvány működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói 

közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban 
meghatározott módon: a saját honlapján (www.joszoli.hu) közzéteszi éves 
beszámolóját és gazdálkodásának legfontosabb adatait, valamint a közhasznúsági 
mellékletet, másrészt a jelen okiratban szabályozott irat-betekintési és 
felvilágosítás adási jog (illetve kötelezettség) rögzítésével.  

• A Közalapítvány vállalja, hogy éves közhasznú jelentését minden év május 31-ig 
megküldi az Alapítónak.  

 

http://www.joszoli.hu/
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• A közalapítvány köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott 
beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat 
esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is 
tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év 
mérlegforduló napját követő 5. hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és 
közzétenni, kötelező könyvvizsgálat estén ugyanolyan formában és tartalommal, 
mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. A 
közalapítvány a fenti kötelezettségének a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben 
meghatározott módon tesz eleget. A letétbe helyezett beszámolót, valamint 
közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon 
kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál 
számára lehetővé kell tenni. 

A közalapítvány iratai, valamint az éves közhasznúsági jelentések és beszámolók a 
fentiek szerint az alapítvány honlapján és az alapítvány székhelyén (2400 
Dunaújváros, Liget köz 6.) tekinthetők meg.  
Az iratbetekintésre a közalapítvány elnöke az írásbeli kérelem beérkezését követően 
azonnal, de legkésőbb a beérkezéstől számított 3, azaz három munkanapon belül 
lehetőséget biztosít. 
Az éves közhasznúsági jelentés (előre egyeztetett időpontban) bárki által, és 
munkaidőben bármikor megtekinthető, arról a betekintést kérő költségén másolat 
készíthető. 
A közalapítvány beszámolója: 

1. Tartalmazza 
◦ a mérleget (egyszerűsített mérleget), valamint 
◦ a közalapítvány beszámolójával egyidejűleg: 

• az eredménykimutatást (eredménylevezetést), és 
• kettős könyvvitel estében a kiegészítő mellékletet. 

 
2. A közalapítvány köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet 

is készíteni. 

3. A közalapítvány kiegészítő mellékletében be kell mutatni a támogatási program 
keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. 
Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi 
forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, 
fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a 
kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében kapott visszatérítendő 
(kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó előbbiekben részletezett 
adatokat. 

4. A közalapítvány kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti 
évben végzett főbb tevékenységeket és programokat. 

5. A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a közalapítvány által végzett 
közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és 
eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges a 2011. 
évi CLXXV. törvény 32. §-a szerinti adatokat, mutatókat. 
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6. A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások 
kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a 
juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását. 

 
A Közalapítvány éves beszámolója jóváhagyásának módja: 
A Kuratórium Elnöke felel az éves beszámoló elkészítéséért. A könyvvizsgálói 
záradékkal ellátott beszámolót először a Felügyelő Bizottság tárgyalja. A Felügyelő  
Bizottság döntéséről határozatot hoz egyszerű szótöbbséggel. A könyvvizsgálói 
záradékkal ellátott, Felügyelő Bizottság által jóváhagyott beszámolót a Kuratórium 
Elnöke terjeszti a Kuratórium elé. A Kuratórium a beszámoló megtárgyalását 
követően dönt az elfogadásáról, melyhez minősített, kétharmados szótöbbségre van 
szükség. 
 
A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki 
betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. 
A működésre, szolgáltatása igénybevétele módjára, a képviseletre, a képviseleti jog 
átruházására és az aláírásra, valamint az utalványozásra vonatkozó további 
részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.”  
 
11.) Az Alapító Okirat 10.3. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
„A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a 
Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez 
tudomást, hogy 
a) a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet 
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az 
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 
harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen 
eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 
 
Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul 
értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.” 
 
12.) Az Alapító Okirat 10.3. pont 6. bekezdésének 6. pontjából törlésre kerül a 
„megyei” szövegrész. 
 
13.) Az Alapító Okirat 10.3. pont 6. bekezdése az alábbi új ponttal egészül ki: 

• „Intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően kell megtennie, döntés 
hiányában pedig a Közalapítvány érdekeivel összhangban kell megtennie.” 

 
14.) Az Alapító Okirat 10.6. pontja helyébe a következő lép: 
„10.6. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó közös szabályok 
A Kuratórium, valamint a Felügyelő Bizottság tagjaira és a könyvvizsgálóra 
vonatkozó, a bírósági nyilvántartás részét képező jogok, tények és adatok 
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nyilvánosak. 
 
A közalapítvány alapításakor a vezető tisztségviselőket és a könyvvizsgálót az 
Alapító az Alapító Okiratban jelöli ki, azt követően pedig szintén az Alapító jogosult 
megerősíteni, visszahívni - a könyvvizsgáló kivételével - ezen személyeket, illetve az 
Alapító jogosult új tisztségviselőket kijelölni. 
A vezető tisztségviselők a megbízatásukat az ilyen tisztséget betöltő személyektől 
elvárható fokozott gondossággal, a közalapítvány érdekeinek elsődlegessége 
alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve a közalapítvány 
legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve az őket terhelő kötelezettségeik vétkes 
megszegésével a közalapítványnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint 
felelnek. 
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:  
• a megbízás időtartamának lejártával (határozott időtartamú megbízás esetén),  
• visszahívással,  
• lemondással,  
• elhalálozással,  
• jogszabályban meghatározott kizáró ok (pl. összeférhetetlenség megállapítása) 

bekövetkeztével.  
A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a közalapítvány 
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 
hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új vezető tisztségviselő 
megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá 
válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve 
az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. 
A vezető tisztségviselő jogviszonyára - ha a vezető tisztséget nem munkaviszony 
keretében látja el - a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően 
irányadóak. 
Összeférhetetlenségi szabályok: 
Nem lehet a kuratórium tisztségviselője, aki  
• a közalapítvány Alapítójának elnöke vagy tagja, alapító hozzátartozója, a 

közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója.  
 
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 
személy, aki  
• a vezető szerv elnöke, vagy tagja,  
• a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,  

• a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve  

• a fenti három pontban meghatározott személyek hozzátartozója.  
A közalapítvány megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél 
töltött be  - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető 
tisztséget:  
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• amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az Állami Adó- és Vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,  

• amellyel szemben az Állami Adó- és Vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt 
fel,  

• amellyel szemben az Állami Adó- és Vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzlet lezárás helyettesítő bírságot szabott ki,  

• amelynek adószámát az Állami Adó- és Vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

 A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 
más közhasznú szervezetnél is betölt. 
A közalapítvány vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [2013. évi V. tv. 8:1. 
§ 1. pontja], ugyanannál a közalapítványnál a Felügyelő Bizottság tagjává, vagy 
könyvvizsgálójává nem választható meg. 
Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a közalapítvány vezető tisztségviselője, 
illetve Felügyelő Bizottságának tagja. 
Nem lehet könyvvizsgáló a közalapítvány Alapítója, az Alapító képviselője, illetve 
tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a közalapítvány vezető tisztségviselője és 
Felügyelő Bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója [2013. évi V. tv. 8:1. § 
1. pontja], továbbá a közalapítvány munkavállalója e minőségének megszűnésétől 
számított három évig. 
Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi 
előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó 
szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető 
állású munkavállalójára is alkalmazni kell. 
A könyvvizsgálatért felelős személy a közalapítvány részére más megbízás alapján 
munkát nem végezhet, még akkor sem, ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet. 
Külön törvény a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetetlenségi szabályokat is 
megállapíthat. 
A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 
közeli hozzátartozója [2013. évi V. tv. 8:1. § 1. pontja], élettársa (a továbbiakban 
együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:  

• kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  
• bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai 
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.  

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, 
aki:  

• a vezető szerv elnöke vagy tagja,  
• a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,  
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• a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi 
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve  

• az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.” 
 
15.)  Az Alapító Okirat 12.) pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
„Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
rendelkezései irányadók, annak keretei között a kezelő szervezet bármely kérdésben 
határozatot hozhat.” 
 
16.) Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 
 
Dunaújváros, 2014. május 29. 

Cserna Gábor  
polgármester 

 
Záradék: 
Az Alapító Okirat módosítását Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése 2014. május 29-ei ülésén a …../2014. (V. 29.) számú határozatával 
fogadta el.” 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

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

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

módosítások bejegyzésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a 
nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltozásának bejegyzéséről szóló és a 
közhasznú jogállás megkéréséről szóló kérelmet küldje meg a Székesfehérvári 
Törvényszék részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
   a  polgármester  
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: 2014. május 31. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

Jószolgálati Otthon Közalapítvány alapító okiratának módosításokkal 
egybeszerkesztett szövegét a helyben szokásos módon tegye közzé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a  polgármester  
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgató   
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Határidő: a jogerős bírósági nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

179/2014. (V.29.)  határozata 
a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulatnak a 
patakok üzemeltetésére vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a térségi vízgazdálkodási feladatok 

egységes és biztonságos ellátása érdekében – a határozat mellékletét képező - 
megállapodást köt a Dunaújvárosi  Vízgazdálkodási Építőipari és 
Környezetvédelmi Társulattal 3.029.458.-Ft hozzájárulás biztosításával, mely 
kiadás fedezetére Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklete „Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás” feladat 
„dologi kiadás előirányzaton” a fedezet biztosított. 

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

a  Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal 2014. 
évre a megállapodást aláírja. 

                  
Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 
                  a polgármester 
              -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
Határidő: 2014. június 2. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Hingyi 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

180/2014. (V.29.) határozata 
a  „ A látó szemért” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról, a 

közhasznú jogállás megkéréséról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „A látó szemért” Közalapítvány az 
elhunyt Barányi Albert ellenőrző bizottsági tag helyére …...............................-t 
felügyelőbizottsági tagot delegálja. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jogszabályi változásokra tekintettel 
„A látó szemért” közalapítvány 1996. május 14-én kelt alapító okiratát hatályon kívül 
helyezi és a jogszabályi változásoknak megfeleltetve – a jogfolytonosság 
fenntartásával – az alábbi alapító okiratot fogadja el:  
 

„ALAPÍTÓ OKIRAT  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (2400 
Dunaújváros, Városháza tér 1.)  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 13. § (1)-(2). rendelkezéseinek megfelelően, a Szent 
Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros (2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-
6.) Szemészeti Osztálya magasabb színvonalú és hatékonyabb tevékenysége, a 
dolgozók szakmai fejlődésének elősegítése és a még tökéletesebb műtéti 
rehabilitáció érdekében közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából, 
határozatlan időre, jogi személyként működő közalapítványt hoz létre. A szervezet az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXX. törvény alapján 2014. június 1-től 
kezdődően a Közalapítvány jogállása közhasznú szervezet. 
 
1. A közalapítvány neve:  „A látó szemért” Közalapítvány 
  székhelye:    2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. 
   
2. A közalapítvány által megvalósítandó feladatok: 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésében 
meghatározott önkormányzati feladatok elősegítése érdekében: 
 
2.1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 4. pontja alapján olyan közfeladat ellátása,  amely az önkormányzat 
kötelező feladata, ennek keretében különösen az egészségügyi alapellátás, az 
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások. 
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2.2 A közalapítvány célja, hogy szervezéssel és anyagiakkal támogassa a Szent-
Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros Szemészeti Osztályán dolgozók 
szakmai fejlődését, különösen a hályogsebészeti tevékenység továbbfejlesztését, 
mindezek által pedig az osztályon folyó gyógyító tevékenységet. 
 
2.3 A közalapítvány feladata – a fenti céljai megvalósítása érdekében – különösen: 
 - a szemészeti osztály szakmai haladásának és dolgozói továbbképzésének 
támogatása, 
 - technikai feltételei javításának érdekében műszerek és eszközök beszerzése, 
 - szakkönyvek, folyóiratok vásárlása, 
 - a tudományos tevékenység elősegítése. 
 
2.4. A jelen okirattal létrehozott közalapítvány jogi személy, amely a 2.2 és 2.3. 
pontokban részletezett célok megvalósításához szükséges induló vagyonnal 
rendelkezik. 
 
3. A közalapítvány céljára rendelt induló vagyon: 
 
3.1 A közalapítvány induló vagyona 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint, amelyet az 
alapító készpénzben bocsátott a közalapítvány rendelkezésére. 
 
3.2 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata – a Közalapítvány kérelmére – 
pénzügyi helyzetének függvényében évente külön határozattal dönt a közalapítvány 
pénzeszköz átadással történő  támogatásáról. 
 
3.3 Az alapító kijelenti, hogy a közalapítvány rendelkezésére bocsátott induló vagyon 
a közalapítvány céljaival és működésével összhangban elegendő volt a 
közalapítványi tevékenység megkezdéséhez. A Közalapítvány céljára rendelt vagyon 
100%-a felhasználható a tevékenysége során. 
 
4. A közalapítvány gazdálkodása: 
 
4.1. A közalapítvány a 2.2 és 2.3. pontokban megjelölt célok megvalósítása 
érdekében önállóan gazdálkodik. A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak 
közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve 
végezhet. 
 
4.2. A közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt 
az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania. 
 
4.3 A közalapítvány vagyonát növelik a később csatlakozó természetes és jogi 
személyek, valamint egyéb szerveződések felajánlásai (befizetései), a közalapítvány 
esetleges vállalkozási tevékenységének közalapítványi célokra fordítható bevételei. 
 
4.4. A közalapítvány pénzbeli vagyonát pénzintézetnél vezetett elkülönített számlán 
kell tartani. Az így elkülönített összeggel történő bármely rendelkezéshez a 
kuratórium bármely kettő tagjának együttes aláírása szükséges. 
 
4.5.A közalapítványi célú és a vállalkozási bevételeket – az erről szóló jogszabályi 
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 rendelkezéseknek megfelelően – elkülönítetten kell nyilvántartani. 
 
4.6 Az utalványozást a kuratórium elnöke és a kuratórium által erre kijelölt tag 
együttes aláírással gyakorolja. 
 
4.7 A vagyon felhasználásáról a jogszabályok keretei között a kuratórium az 
ügyrendjében meghatározott módon dönt. 
 
4.8 A közalapítvány könyveinek szakszerű vezetéséről és ügyviteléről a kuratórium 
gondoskodik. A közalapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik, az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi  CLXXV. törvény alapján beszámolót, valamint 
közhasznúsági jelentést készít, amelyet a  felügyelőbizottság véleményez és a 
kuratórium fogad el az általános határozatképességi és határozathozatalbeli 
szabályok alapján. A kuratórium elnöke fele az éves beszámoló  elkészítéséért. 
 Az így elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletét az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírtak szerint köteles 
letétbe helyezni és közzétenni.  
 
4.9. A közalapítvány vagyonának felhasználása: 
A közalapítvány a rendelkezésre álló vagyont és annak hozadékát felhasználhatja a 
közalapítvány céljában meghatározott feladatok megvalósítására. A közalapítvány 
céljai megvalósításában érintett személyek írásos pályázattal fordulhatnak a 
közalapítvány kezelő szervéhez. A kuratórium a pályázatok értékelése után 
határozatban dönt arról, hogy mely tevékenységet mekkora összegekkel támogat. 
 
4.10. gazdálkodása során elért eredményét a Közalapítvány nem osztja fel, azt a 
létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 
 
5.Csatlakozás a közalapítványhoz: 
 
5.1 A közalapítvány nyílt. A közalapítvány szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak 
megfelelően mindenki részesülhet. 
 
5.2 A közalapítványhoz csatlakozhat minden magyar és külföldi természetes, illetve 
jogi személy, ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társaságai, szervezetei, 
 
– ha a közalapítvány célkitűzését elfogadja és vagyoni hozzájárulását a pénzintézeti 
 csekkszámlára való befizetéssel a közös közalapítványi vagyonba beolvadni 
rendeli, 
–  aki a közalapítványi cél elérése érdekében valamely vagyontárgyát (különös 
technikai eszközt, ingatlant), vagyon értékű jogot bocsát a közalapítvány 
rendelkezésére és beleegyezését adja ahhoz, hogy annak célszerű felhasználását a 
közalapítványt kezelő testület (kuratórium)  határozza meg, ha a közalapítvány 
célkitűzéseit elfogadja és vagyoni hozzájárulását annak  folyamatos kiadásainak 
fedezésére rendeli. 

 
5.3 A csatlakozók javaslatot tehetnek az általuk adott vagyonnak, vagy annak egy 
részének a közalapítvány céljainak megfelelő, meghatározott célra történő 
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felhasználására. A javaslatról a kuratórium jogosult dönteni. 
 
6. A kuratórium: 
 
6.1. A közalapítvány ügyvezető szervezete a kuratórium. A Kuratórium a 
közalapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző szerv, amely az 
Alapító által választott tagokból és a közülük választott elnökből áll. A kuratórium 
tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. A kuratórium tagjainak száma öt, a tagság 
határozatlan időtartamra szól. 
  
A kuratórium elnöke:  Dr. Kollarics Béla 
  2400 Dunaújváros, Gárdonyi G. u. 23. 
  anyja neve: Prádl Piroska 
 
A kuratórium tagja: Dr. Bozsitsné Dr. Pető Erzsébet 
  2400 Dunaújváros, Csillagdomb. u. 4. 
  anyja neve Csincsi Erzsébet 
 
  Dr. Mészáros Ibolya 
  2427 Baracs, Tanácsház u. 7. 
  anyja neve Dzurillay Anna 
 
  Kovácsné Gyalus Éva 
  2400 Dunaújváros, Vasmű út 2. IV. 2.  
  anyja neve Mojzes Éva 
 
  Réti Vilmos 
  2400 Dunaújváros, Vasmű út 37. .2/2.. 
  anyja neve Gál Ilona 
 
6.2 A közalapítvány képviselője a kuratórium elnöke.  
 
6.3 A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy 
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a 
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú 
szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 
 
A kuratórium határozatképességének megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni az 
alapítóval munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses 
jogviszonyban, illetve egyéb érdekeltségben álló kuratóriumi tagot. 

 
A közalapítvány vezető tisztségviselője nem lehet olyan személy – az adott 
közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig – aki olyan közhasznú szervezetnél 
töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy éven át – vezető 
tisztséget, amely jogutód nélkül  szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és 
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, amellyel 
szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt  fel, amellyel 
szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
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üzletlezárást helytettesítő bírságot szabott ki, amelynek adószámát az államiadó- és 
vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint  felfüggesztette vagy 
törölte. 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles a Közalapítványt 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is 
betölt. 
 
6.4. A kuratórium szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Az ülést akkor is 
össze kell hívni, ha a kuratórium bármely tagja azt írásban indítványozza a cél és az 
ok megjelölésével.  Amennyiben az elnök 8 napon belül a kuratóriumot nem hívja 
össze, úgy erre a kérelmet előterjesztő tag jogosult. Az ülés akkor határozatképes, 
ha a tagok több mint fele jelen van és a jelenlévők között nincsenek többségben az 
alapítótól függőségben lévő tagok. Határozatképtelenség esetén a kuratórium ülését 
30 napon belül változatlan napirenddel ismételten össze kell hívni. Az ülés 
összehívásáról az elnök köteles a tagok írásbeli értesítésével, a napirend egyidejű 
kézbesítésével az ülés napját megelőző legalább 5 nappal korábbi időpontban 
gondoskodni. Az ülések nyilvánosak, azokat az elnök vezeti. 
 
6.5 A kuratórium ülései nyilvánosak. Döntéseit a jelenlevő tagok szótöbbségével, 
nyílt szavazással, határozati formában hozza meg. A kuratórium üléseiről 
jegyzőkönyvet kell készíteni, és ebben rögzíteni kell a tanácskozások napirendjét, 
lényegét összefoglalva, a meghozott határozatokat, és a szavazások eredményére 
vonatkozó adatokat. A kuratórium döntéseiről az elnök az érintetteket írásban értesíti. 
 
6.6 A kuratórium dönt: 
- az alapítvány vagyonával gazdálkodást érintő kérdésekről, 
- az éves költségvetés elfogadásáról, 
- az alapítványi vagyon tárgyévi elszámolásáról, 
- az alapítványnak tett felajánlások, illetve azok esetleges feltételeinek elfogadása 
tárgyában. 
 - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott 
beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról 
- kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatásáról 
 
6.7 A kuratórium működésére és a vagyon felhasználására vonatkozó alapító 
okiratban nem szabályozott kérdésekben a kuratórium az ügyrendjében rendelkezik. 
 
6.8. A kuratórium elnöke és tagjai, valamint a felügyelőbizottság elnöke és tagjai 
társadalmi munkában látják el feladataikat, tevékenységükért díjazásban nem 
részesülnek. 

 
6.9  A kuratórium köteles gondoskodni a határozatok nyilvántartásának vezetéséről 
(határozatok tára), amelyből megállapítható a kuratórium döntéseinek tartalma, 
időpontja és hatálya, illetőleg a döntést támogatók és ellenzők számaránya, 
személye. Az ülésekről készült jegyzőkönyveket és a határozatok nyilvántartását az 
alapítvány székhelyén kell őrizni.  
 
7.  A kuratóriumi elnök feladata: 
- a kuratóriumi ülések összehívása 
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- a közalapítvány képviselete 
- intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően teszi meg, döntés hiányában 

pedig az alapítvány érdekeivel összhangban 
- kezeli az alapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol 

( a kuratórium által erre kijelölt taggal együttesen) 
- vezeti a határozatok tárát és őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket 
 
7.1 A kuratórium elnökét akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratóriumi tag, 
ilyen személy hiányában a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag helyettesíti. 
 
8.  A kuratórium tagjainak tisztsége megszűnik: 
- lemondással, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével, 
- a kuratóriumi tag halálával, 
- a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezte esetén, 
-  jogszabályokban meghatározott esetben, 
 -  visszahívással. 
 
9. A közalapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kér és nem fogad el, 
képviselőjelöltet sem az országgyűlési, sem a helyhatósági választásokon nem állít, 
illetve semmilyen módon nem támogat. A közalapítvány közvetlen politikai 
tevékenységet nem folytat. 
 
10. A közalapítvány, mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletke-
zett iratok nyilvánosak, abba a kuratórium elnökével előzetesen egyeztetett 
időpontban bárki betekintést nyerhet. 
 
11. Felügyelőbizottság 
A felügyelőbizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. 
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig 
tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és 
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.  
   
Az alapítvány ellenőrzését 3 tagú szakértő, felügyelőbizottság látja el. A 
felügyelőbizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A felügyelőbizottság 
köteles kidolgozni saját szervezeti és működési szabályzatát.  
 
11.1 A felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. A 
felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésén minden tag jelen van. A bizottság 
döntéseit szótöbbséggel hozza. 

 
  A bizottság tagjai az alábbi személyek: 
    
 Dr. Wittmann Károly, 2400 Dunaújváros, Diófa u. 2/a. 
 Posch Ferencné, 2422 Mezőfalva, Bartók B. u. 63. 
   
 …............................................................................... 
 
11.2. A felügyelőbizottság tagjai közül elnököt választ. 
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A felügyelő bizottságnak nem lehet elnöke, illetőleg tagja, illetve könyvvizsgálója az a 
 személy aki, vagy akinek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdése szerinti közeli 
hozzátartozója: 
1) a kuratórium elnöke vagy tagja, 
2) az alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

 munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
 jogszabály   másképp nem rendelkezik, 

-  a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés 
nélkül  igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat. 
 
A felügyelőbizottság elnöke és tagjai a kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt 
vehetnek. 
 
11.3. Az felügyelőbizottság jogosult és köteles vizsgálni, hogy a közalapítványt 
irányító kuratórium tevékenysége összhangban van-e a közalapítvány céljával, 
továbbá ellenőrzi a közalapítványnak a hatályos számviteli szabályoknak megfelelő 
könyvvezetését. A felügyelőbizottság jogosult a vizsgálatába szakértőt bevonni. 
 
11.4 A felügyelőbizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását 
 kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  
 
- a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, 
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi 
szükségessé,  
 
- a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
A kuratóriumot a felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 
napon belül -  intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte 
esetén a kuratórium összehívására a felügyelőbizottság is jogosult.  
 
Amennyiben a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni 
a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 
 
12. A közalapítvány megszűnése 
 
12.1 A közalapítványt a bíróság az alapító kérelmére nem peres eljárás keretében 
megszünteti, ha a közalapítvány céljai közt rögzített feladatok iránti szükséglet 
megszűnt, vagy e feladatok ellátása más módon, illetőleg más szervezeti keretben 
hatékonyabban megvalósítható. 
 
12.2 A közalapítvány határozatlan időre alakul, megszűnése esetén a közalapítvány 
vagyona az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljaihoz 
hasonló célra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 
 
13.  Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
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rendelkezései irányadók, annak keretei között a kezelő szervezet bármely kérdésben 
határozatot hozhat. 
 
Az alapítás dátuma: 1996. május 14.  
A módosítás dátuma:1998. április 21. 
A módosítás dátuma: 1999. január 25. 
A módosítás dátuma: 2003. április 24. 
 
Jelen alapító okiratot Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése ….../2014. (V.29.) 
határozatával fogadta el.  
 
Dunaújváros, 2014. május 29. 
 
        Cserna Gábor  
                                                                                     polgármester” 
 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban elfogadott 1996. május 14-én kelt alapító okirat helyébe lépő 
alapító okiratot aláírja. 

Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
Határidő: 2014. május 31. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

módosítások bejegyzésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a 
nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltozásának bejegyzéséről szóló és 
közhasznú jogállás megkéréséről szóló kérelmet küldje meg a Székesfehérvári 
Törvényszék részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester  
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2014. május 31. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a „ A 

látó szemért” Közalapítvány módosított alapító okiratát a helyben szokásos módon 
tegye közzé. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója   
Határidő:     a jogerős bírósági nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

181/2014. (V.29.) határozata 
az International Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel 

megkötött feladat-ellátási szerződés megszüntetésére, szerződés megkötésére  
az Országos Alapellátási Intézettel  és az International Emergency Service 

Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 
International Emergency Service Kft. (székhely: 1145 Budapest, Thököly út 165.)  
és az önkormányzat között kötött feladat-ellátási szerződés az Országos 
Alapellátási Intézettel és International Emergency Service Kft.-vel megkötendő 
szerződés hatályba lépésének napját megelőző nappal közös megegyezéssel 
megszűnjön és felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. számú 
melléklete szerinti feladat-ellátási szerződést megszüntető okiratot írja alá az 
egészségügyi szolgáltatóval. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2014. június 5. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 5. számú 

felnőtt háziorvosi körzet helyettesítő ellátását Dr. Jakab Zsanett végezze az OALI 
alkalmazottjaként és a határozat 2. és 3. számú melléklete szerinti szerződés 
jöjjön létre Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, az és az Országos 
Alapellátási Intézet között a helyettes háziorvosi faladatok ellátása céljából, 
továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyettesítő háziorvosi szolgálat 
ellátására és a helyettesítő háziorvosi ellátás költségeinek a megosztására 
vonatkozó – a 2. és 3. számú mellékletek szerinti – szerződéseket írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2014. június 5. 
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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, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

182/2014. (V.29.) határozata 
a Dunaújváros és Környéke 04  Alapítvány alapító okiratának módosításáról, a 

közhasznú jogállás megkéréséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros és Környéke 04 
Alapítvány   közhasznú minősítése érdekében az alapítvány többször módosított 
alapító okirata alábbi módosító okiratát fogadja el:  
 

„MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
DUNAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE 04 ALAPÍTVÁNY 

 
1. Törlésre kerül az alcímből az  „Az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseivel egységes 
szerkezetben” szövegrész, helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
(A korábbi és a 2014. május 29-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg) 
 
2. A preambulum 1-8. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek: 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, székhelye: 2400 Dunaújváros, 
Városháza tér 1. 
2. Pusztaszabolcs Önkormányzata, székhelye: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei u. 2. 
3. Nagyvenyim Önkormányzata, székhelye: 2421 Nagyvenyim, Fő u. 43. 
4. Ercsi Önkormányzata, székhelye: 2451 Ercsi, Fő St. 20. 
5. Mezőfalva Önkormányzata, székhelye: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. 
6. Nagykarácsony Önkormányzata, székhelye: 2425 Nagykarácsony, Petőfi u. 27. 
7. Előszállás Önkormányzata, székhelye: 2424 Előszállás, Fő tér 1. 
8. Dunapack Papír és Csomagolóanyag Kft., székhelye: 1215 Budapest, Duna utca 
42.” 
 
3. A preambulumból az „ALAPÍTVÁNY” szó alól törlésre kerül a „mint a közhasznú 
szervezetekről szóló, az 1997. évi CLVI. tv. hatálya alá tartozó, kiemelkedően 
közhasznú jogállású szervezet” szövegrész, helyébe „mint közhasznú szervezet” 
szövegrész kerül. 
 
4. Az alapító okirat 4. a) pontjának utolsó bekezdéséből „ A bankszámla száma: 296-
97511-7083” szövegrész törlésre kerül. 
 
5. Az alapító okirat 4. b)  pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel-és külföldi természetes személy vagy jogi 
személy, illetőleg  jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság pénzbeli 
vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat, annak közhasznú 
szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak megfelelően mindenki részesülhet.” 
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6.  Az alapító okirat 4.d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„Az alapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik, a hatályos számviteli 
szabályok, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján 
beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet készít, amelyet a kuratórium 
véleményez és fogad el. Az így elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági 
mellékletet az alapítóknak meg kell küldeni - a tárgy évet követő év május 31. napjáig 
- , valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírtak 
szerint köteles letétbe helyezni és közzétenni.” 
 
7. Az alapító okirat 6. a)-b) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:  
„ a) Az alapítvány kezelője a kilenc tagú kuratórium, amely az alapítvány ügyvezető, 
s egyben a legfőbb döntéshozó, képviseleti és ügyintéző szerve. A kuratórium tagjai 
az alapítvány vezető tisztségviselői.” 
 
„ b) A kuratórium elnöke:  Kubovics Árpád  
                                         2400 Dunaújváros, Erkel kert 9. 3/3. 
                                         Anyja neve: Fodor Mária  
                                       
                      tagjai:         Reszegi Imre  
                                        2458 Kulcs, Határ u. 5800/4. 
                                        Anyja neve: Pidl  Erika  
 
                                        Pálfalviné dr. Táborosi Éva 
                                        2400 Dunaújváros, Petőfi u. 18. 
                                        Anyja neve: Kovács Éva 
  
                                        Dr. Loboda Endre  
                                        2458 Kulcs, Bem u. 4. 
                                        Anyja neve: Szegedi Julianna 
 
                                        Pálfalvi János  
                                        2400 Dunaújváros, Petőfi u. 18. 
                                        Anyja neve: Csasztka Ilona  
                                        
                                        Hum László  
                                        2400 Dunaújváros, Bocskai u. 2. 4/4. 
                                        Anyja neve: Vadász Mária 
 
                                        Juhász Gábor  
                                        2422 Nagyvenyim, József Attila u. 1. 
                                        Anyja neve: Borgulya Erzsébet 
 
                                        Slett Ferenc  
                                        2400 Dunaújváros, Hold u. 6. 2/1. 
                                        Anyja neve: Bozsóki Éva 
 
                                        Szabó Adrienne 
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                                        1015 Budapest, Batthyány u. 28-30. 2/10. 
                                        Anyja neve: Champier Marianne 
 
A kuratórium tagjait az alapító tagok határozatlan időre bízzák meg.” 
 
8. Az alapító okirat 6. c) pontjának harmadik bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés kerül:„ Nem lehet a kuratórium tagja:  
3) akivel szemben törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn, 
4)  az alapító vagy más olyan személy, aki az alapító hozzátartózója, 
5) az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel 

vagy  jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társasággal 
munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban, 
illetve egyéb érdekeltségben áll.” 

 
9. Az alapító okirat 6.d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„ A kuratórium tagjának tisztsége megszűnik: 
- lemondással, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével, 
- a kuratóriumi tag halálával, 
- törvényben maghatározott kizáró ok bekövetkezte esetén, 
- jogszabályban meghatározott esetben visszahívással.” 
 
10. Az alapító okirat 6.e) pontjának első két mondata helyébe az alábbi 
rendelkezések kerülnek:  
„Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli. Akadályoztatása esetén az általa 
kijelölt kuratóriumi tag, ilyen személy hiányában a kuratórium által megbízott 
kuratóriumi tag helyettesíti.” 
 
11. Az alapító okirat 6. f) pontja az alábbi francia bekezdésekkel egészül ki: 
„ - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott 
beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása, 
    - döntés kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalkozási tevékenység 
folytatásáról, 
    - döntés az alapítványi vagyon felhasználásáról.” 
 
12. Az alapító okirat 6. g) pontja az alábbi mondattal egészül ki: 
„Az ülést össze kell hívni, ha azt bármely kuratóriumi tag kéri a cél és az ok 
megjelölésével.” 
 
13. Az alapító okirat 6. i) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„A kuratórium ülése nyílt, azt az elnök vezeti. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, 
nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A 
kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, és ebben rögzíteni kell a meghozott 
határozatokat, a szavazás eredményére vonatkozó adatokat. A kuratórium 
döntéseiről az elnök az érintetteket írásban értesíti. A határozatokat a határozatok 
tárában kell nyilvántartani vagy az azokat tartalmazó jegyzőkönyveket kell őrizni, 
melyről az elnök gondoskodik.” 

 
14. Az alapító okirat 6. j) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
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„Az alapítványhoz csatlakozó személyeknek vagy szervezeteknek joguk van az 
elnöktől pontos felvilágosítást kérni az alapítványba rendelt pénz, vagy más 
vagyontárgy felhasználásáról.” 
 
15. Az alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„ Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
rendelkezései az irányadóak, annak keretei között a kuratórium bármely kérdésben 
határozatot hozhat.” 
 
16. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 
 
 Dunaújváros, 2014. május 29. 
                                                 Cserna Gábor 
                Dunaújváros Megyei Jogú Város 
                                                              Polgármestere 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

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

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

módosítások bejegyzésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a 
nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltozásának bejegyzéséről szóló és 
közhasznú jogállás megkéréséről szóló kérelmet küldje meg a Székesfehérvári 
Törvényszék részére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2014. május 31. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány alapító okiratának módosításokkal 
egybeszerkesztett szövegét a helyben szokásos módon tegye közzé. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója   
Határidő: a jogerős bírósági nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

183/2014. (V.29.) határozata 
a Modern Művészetért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról, a 

közhasznú jogállás megkéréséről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Modern 

Művészetért Közalapítvány kuratóriumának két tagja Máté Lajosné és dr. Sipos 
János elhunyt, a Közgyűlés a kuratórium tagjainak számát 7 főről 5 főre módosítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Klein András Miklós 

lemondását az ellenőrző bizottsági tagságról, helyére ..........................t delegálja. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Művészetért Közalapítvány  

közhasznú minősítése érdekében a közalapítvány alapító okirata alábbi módosító 
okiratát fogadja el:  

 
„MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

MODERN MŰVÉSZETÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
 

1. Törlésre kerül az alcímből az  „Az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseivel egységes 
szerkezetben” szövegrészlet. 
 
2.  A preambulumból törlésre kerül az 1. és a 3. bekezdés, helyükbe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1993. évi XCII. törvény 40. §. (6) 
bekezdése alapján, a 138/1994.(VII.12.) KH számú határozatában megjelölt 
feltételek mellett a Modern Művészetért Alapítvány alapító okiratának módosításával 
hozta létre a Modern Művészetért Közalapítványt, az 1990. évi LXV. törvény 8. §. (l) 
bekezdésében a helyi önkormányzatok feladatává tett művészeti és közművelődési 
tevékenység folyamatos ellátása céljából. A közhasznú szervezetek jogállásáról 
szóló, az 1997. évi CLVI. tv. hatályba lépését követően a közalapítvány 
kiemelkedően közhasznú jogállású szervezet lett.” 
 
3. A preambulum az alábbi szövegrészlettel egészül ki:  
„A közalapítvány határozatlan időre jött létre. 
2014. június 1-jétől a közalapítvány jogállása:  közhasznú szervezet.” 
 
4. Az alapító okirat 2. pontja kiegészül: 
„ A közalapítvány idegen nyelvű elnevezése: Operated by Public Fund for Modern  
Art.”  
 
5.  Az alapító okirat 3. pontja első bekezdése elé az alábbi szöveg kerül: 
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„2014. május 31-éig:”   
Az első  bekezdés végéről törlésre kerül az alábbi szövegrészlet: „..,különösen:” 
 
6. Az alapító okirat 3. pontja egy új második bekezdéssel egészül ki: 
„2014. június 1-től: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 
bekezdés 7. pontja alapján olyan közfeladat ellátása, amely az önkormányzat 
kötelező feladata, azaz a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása, ennek keretében különösen:” 
 
7. Az alapító okirat 3. pontjából törlésre kerül az alábbi rendelkezés: 
„A közalapítvány számlaszáma : 
K& H BANK  10200218-29271935-00000000” 
 
8. A 4. a.b.) pont címéből törlésre kerül a „vagyonának” szó. 
 
9.Az alapító okirat 4. b. pontja új második bekezdéssel egészül ki: 
„A közalapítvány a 4. a. a.) pontban megjelölt ingatlant nem idegenítheti el, a 

készpénzvagyonát 100%-ban felhasználhatja, a műtárgyvagyona nem 
költségvetési támogatás igénybevételével szerzett részét értékesítheti.” 

 
10. Az alapító okirat 4. b. pontja eredetileg 2. bekezdéséből törlésre kerül az alábbi 
rendelkezés: 
„A költségvetés tervezetét legkésőbb minden tárgyévet megelőző év november 

hónap 20. napjáig köteles elfogadni. A költségvetést tárgyév február 28-áig köteles 
elfogadni. Szükség esetén a kuratórium rendkívüli üléseken, eseti döntésekkel 
határoz a vagyon felhasználásáról a már elfogadott éves költségvetés keretében.” 

 
11. Az alapító okirat 4. c.a.) pontjából törlésre kerül a második francia bekezdés: 
„- a közalapítványhoz más  tulajdonából   deponált  (letétbe helyezett)   gyűjtemény 
kezelésének módját és az azzal járó kötelezettségeket  külön  szerződés 
szabályozza,”   
 
12. Az alapító okirat 4. f.) pontja hatálytalan, helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ A közalapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik, a hatályos számviteli 
szabályok, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény   alapján 
beszámolót, valamint  közhasznúsági  mellékletet készít, amelyet az ellenőrző 
bizottság véleményez és a kuratórium fogad el, az általános határozatképességi és 
határozathozatalbeli szabályok alapján.  
Az így elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletét az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és   
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírtak szerint köteles 
letétbe helyezni és közzétenni.” 
 
13.  Az alapító okirat 5 a.) pontjában:  
Az első mondatban a „7” megjelölés „5”-re változik. 
Az alapító okirat kiegészül a kuratórium elnök és a kuratórium tagok anyjának 
nevével az alábbiak szerint: 
[Gyöngyössy Csaba]  „anyja neve: Cifrus Irén” 
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[Rohonczi István]       „anyja neve: Bacsi Anna” 
 

[Friedrich Ferenc ]     „anyja neve:Serfőző Erzsébet” 
[Juhász Péter ]       „1011 Budapest, Fő utca 26/b. 2a.  anyja neve:Jánvári Irén” 
[Bokor Zsuzsanna]     „anyja neve:Rauf Rozália” 
Hatályát veszti az alábbi rendelkezés: 
„ A  közalapítványt  a  kuratórium  elnöke  képviseli.  Utalványozási és bankszámla  
feletti  rendelkezési joggal  bír,   bármely   két  fő   együttes aláírása esetén: 
Gyöngyössy Csaba,   Rohonczi István, Máté Lajosné és   Bokor Zsuzsanna.”  
Helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ A közalapítványt Gyöngyössy Csaba, a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén 
Rohonczi István kuratóriumi tag képviseli. Utalványozási és bankszámla feletti 
rendelkezés során a képviselet módja és terjedelme ezzel azonos.  
A kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.” 
 
14.  Az alapító okirat 5. b. pontja kiegészül egy új 3. mondattal: 
„A kuratórium határozatképességének megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni 
az  alapítóval munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses 
jogviszonyban,  illetve egyéb érdekeltségben álló kuratóriumi tagot.” 
 
A 3. bekezdésből törlésre kerül az alábbi szövegrészlet: 
„...aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két 
évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény 
szerinti köztartozását nem egyenlíti ki. E tilalom a közhasznú szervezet megszűntét 
követő két évig áll fenn.”   
Helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„akivel szemben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. § (1) 
bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn.” 
 
15. Az alapító okirat 5. c.) pontja első bekezdés utolsó mondatában a „4” [tagja] „3”-
ra változik. 
A második bekezdés törlésre kerül: 
„A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van.  és 
a jelenlévők között nincsenek többségben az alapítóktól függőségben lévő tagok. 
Amennyiben a jelenlévők között többségben, illetőleg ugyanolyan arányban vannak 
az alapítóktól függőségben  lévő  tagok,  úgy a kuratórium ülését 8 napon belüli 
időpontra változatlan napirenddel újból össze kell hívni.” 
Helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. Ha  
a kuratórium határozatképtelen, az ülést 8 napon belüli időpontra változatlan 
napirenddel  újból össze kell hívni.” 
A 4. bekezdésből törlésre kerül az alábbi szövegrészlet: „olyan nyilvántartás”, 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: „a határozatok tára nyilvántartásának”. A 
bekezdés kiegészül az alábbi rendelkezéssel:  
„Az ülésekről készült jegyzőkönyveket és a határozatok nyilvántartását az alapítvány 
székhelyén kell őrizni.” 
 
16. Az alapító okirat 5. d.) pontja kiegészül az alábbi szövegrészlettel: „díjazásban 
nem részesülnek, de” 
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17.  Az alapító okirat 5. pontja egy új e.) ponttal egészül ki: 
„A Kuratórium tagjainak tisztsége megszűnik: 

- lemondással, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő 
bejegyzésével, 

-  a kuratóriumi tag halálával, 
- a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezte esetén, 
-    jogszabályokban meghatározott esetben visszahívással.” 

 
18. Az alapító okirat 6. a) pontjában az ellenőrzési bizottság tagjai közül törlésre kerül 
 „Klein András Miklós Dunaújváros, Babits Mihály út 10. fszt.2.”  szövegrész, helyébe 
az alábbi lép: 
„...................................................... anyja neve: .....................................................” 
 
A pont kiegészül az ellenőrző bizottság tagjainak anyja nevével az alábbiak szerint: 
[Kuruczné Ugari Aranka]  „anyja neve:..........................” 
[Dr. Skaliczky Andrea]    „anyja neve:..........................”. 
A 7. bekezdés kiegészül az alábbi szövegrészlettel: [Ptk.] „8:1. § (1) bekezdése 
szerinti  közeli” 
A 11. bekezdés kiegészül az alábbiakkal: „és a törvényességi ellenőrzést ellátó 
szervet.” 
 
19. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal  hatályban maradnak. 
 
 Dunaújváros, 2014. május 29. 
 

       Cserna Gábor 
              Dunaújváros Megyei Jogú Város 
                                                 Polgármestere” 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

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

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

módosítások bejegyzésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a 
nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltozásának bejegyzéséről szóló  és 
közhasznú jogállás megkéréséről szóló kérelmet küldje meg a Székesfehérvári 
Törvényszék részére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2014. május 31. 
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6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
Modern Művészetért Közalapítvány alapító okiratának módosításokkal 
egybeszerkesztett szövegét a helyben szokásos módon tegye közzé. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója   
Határidő: a jogerős bírósági nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül 
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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, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

184/2014. (V.29.) határozata  
a MMK Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági jelentésével kapcsolatosan 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az MMK Nonprofit Kft. a 2013. évi 
közhasznúsági jelentését a határozat melléklete szerint elfogadja, egyben utasítja a 
tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját 
képviselje. 
 
Felelős: - a határozat közléséért  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a tulajdonosi képviselő  
       a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: 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 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
185/2014. (V.29.) határozata 

a DMJV tulajdonában álló mozdony (Muki) végleges kiállítási helyének 
meghatározásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a DMJV 
tulajdonában álló mozdony (Muki) végleges kiállítási helye a Vasmű úti zöldsáv 
Kossuth Lajos utca és Babits Mihály utca közötti szakasza legyen és erre a helyre 
kiállításra kerüljön. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
        a polgármester 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője  

Határidő: 2014. augusztus 31. 

 



 82 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

186/2014. (V.29.) határozata  
az Alba Volán Zrt. 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó 

beszámoló megismerésével kapcsolatosan 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az Alba Volán Zrt.  
által elkészített, az „ALBA VOLÁN Zrt. beszámolója a társaság Dunaújváros Megyei 
Jogú Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan” című 
dokumentumot megismerte a határozat mellékletében csatolt tartalom szerint, 
egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 

nyolc napon belül 

 



 83 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

187/2014. (V.29.) határozata 
a Dunaferr Art Dunaújváros Alapítvány alapító okiratának módosításáról, a 

közhasznú jogállás megkéréséről 
 

  1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaferr Art Dunaújváros 
Alapítvány alapító okirata módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el: 

 
„MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

DUNAFERR-ART DUNAÚJVÁROS ALAPÍTVÁNY 
 
1) A preambulumban a „hoz” szó helyébe a „hozott” szó kerül, egyúttal a 
preambulum kiegészül az alábbi rendelkezéssel: 
„Az alapítvány határozatlan időre jött létre. 
2014. június 1-jétől az alapítvány jogállása: közhasznú szervezet.” 
 
2) A 8. pontban a kuratóriumi elnök és a kuratóriumi tagok adatai kiegészülnek az 
„anyja neve”  azonosító adattal. 
A  8. pont a tagok felsorolása után az alábbi rendelkezéssel egészül ki: ”A kuratórium 
elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.” 
Ugyanezen pont 3. bekezdése kiegészül az alábbi rendelkezéssel: „A kuratórium 
határozatképességének megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni az alapítóval 
munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban, 
illetve egyéb érdekeltségben álló kuratóriumi tagot.” 
 Ugyanezen pont 5. bekezdésében a „két” szó helyébe „három” kerül. 
Ugyanezen pont 8. bekezdése kiegészül az alábbi rendelkezéssel: 
 [A kuratórium tagjai]  „díjazásban nem részesülnek, de” 
Ugyanezen pont 10. bekezdésében törlésre kerül az alábbi szövegrészlet: 
„és a jelenlévők között nincsenek többségben az alapítóktól függőségben lévő tagok. 
Amennyiben a jelenlévők között többségben, illetőleg ugyanolyan arányban vannak 
az alapítóktól függőségben lévő tagok, úgy a kuratórium ülését 8 napon belüli 
időpontra, változatlan napirenddel újból össze kell hívni.” 
Ugyanezen pont 13. bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki: „Az ülésekről 
készült jegyzőkönyvek és a határozatok nyilvántartásának őrzéséről a kuratórium 
elnöke gondoskodik.” 
A 8. pont egy új, utolsó bekezdéssel egészül ki: 
  „A Kuratórium tagjainak tisztsége megszűnik: 

- lemondással, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő 
 bejegyzésével, 

-  a kuratóriumi tag halálával, 
- a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezte esetén, 
- jogszabályokban meghatározott esetben visszahívással.” 
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3) A 9. pontban a felügyelő bizottság tagjainak adatai kiegészülnek az „anyja neve”  
azonosító adattal. 

Ugyanezen pont 8. bekezdése kiegészül: 
[köteles haladéktalanul értesíteni az alapítókat] „, és a törvényességi ellenőrzést             
ellátó szervet.” 
 4) Az alapító okirat egy új, 13. ponttal egészül ki: 
„Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről  szóló 
2013.  évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint  a 
civil szervezetek  működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
rendelkezései irányadók, annak keretei között a kezelő szervezet bármely kérdésben 
határozatot hozhat.”  
5) Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak.  
 
 Dunaújváros, 2014. május 29.” 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

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

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

módosítások bejegyzésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a 
nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltozásának bejegyzéséről szóló és 
közhasznú jogállás megkéréséről szóló kérelmet küldje meg a Székesfehérvári 
Törvényszék részére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a  polgármester  
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2014. május 31. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

Dunaferr Art Dunaújváros Alapítvány alapító okiratának módosításokkal 
egybeszerkesztett szövegét a helyben szokásos módon tegye közzé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a  polgármester  
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója   
Határidő: a jogerős bírósági nyilvántartásba vételt követő 30 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, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Kismoni László, 
Pintér Attila, Selyem József, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

188/2014. (V.29.) határozata  
Gál Roland képviselő a Brazíliában megrendezésre kerülő Labdarúgó  

Világbajnokság kivetítőn történő közvetítése tárgyában benyújtott  
egyéni képviselői indítványa megtárgyalásáról   

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2014. június 12-

től  Brazíliában megrendezésre kerülő Labdarúgó Világbajnokság televízióban 
történő közvetítéseit a város lakói részére a Petőfi Ligetben  kivetítőn a 
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével 
elérhetővé teszi egy hónapon keresztül, melynek költsége 1.000.000,-Ft +ÁFA, s 
amely kötelezettségvállalásra a 2014. évi  költségvetés 5. mellékletében a sport 
célok és feladatok alcím alatt szereplő egyéb kiadások előirányzaton biztosít 
fedezetet. A megjelölt  fedezetnövekedés forrását az 5.b. mellékletben szereplő 
működési célú tartalékok - sport feladatok támogatási tartaléka előirányzatból 
történő átcsoportosítással rendezi.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező szerződés aláírásra, valamint a 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály  
Határidő: - a határozat közlésére: 2014. június 5. 
                   a szerződés aláírására: 2012. június 10. 
                   a kötelezettségvállalásra a szerződésben megjelölt határidő 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglaltakat a 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 
soron következő módosításában vezesse át. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - 2014. 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, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Kismoni László), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

189/2014. (V.29.) határozata  
Javaslat DMJV Önkormányzatának tulajdonában lévő Mondbach kúria-malom 

épületegyüttes felmérési, felújítási és hasznosítási tanulmányterv elfogadására a 
további fejlesztési irányok kitűzésével kapcsolatos döntések meghozataláról  

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja a jelen 
határozat mellékletét képező tanulmánytervet. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2014. május 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, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

190/2014. (V.29.) határozata 
Dunaújváros kerékpárútjainak felújításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy Vállalkozási 

keretszerződést  kíván kötni a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel, 
Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzatának a 2014. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának  szabályairól  szóló 3/2014.(II.21.)  
önkormányzati rendelete 7.b.  mellékletében a „ Városüzemeltetés, 
Dunaújváros  kerékpárútjainak felújítása” cím alatt  szereplő 30.000.000.-Ft 
összeg felhasználásáról.  

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

a határozat 1. pontjaiban rögzített felújítási feladat vonatkozásában a határozat 
mellékletét képező Vállalkozási keretszerződést a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-vel írja alá. 

     
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
 Határidő:  2014. június 13. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 
 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
         a jegyző 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
 Határidő:  2014. június 05. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Hingyi 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

191/2014. (V.29.) határozata 
a  Derkovits utcai nagy parkoló felújításáról  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy Vállalkozási 

szerződést kíván kötni a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel, Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2014. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 5.b. mellékletében a „ Felhalmozási céltartalékok” cím 
alatt szereplő  „  Fejlesztési tartalék (tárgyévi) ” sorábanmegjelölt összegből 
br.14.174.885.-Ft felhasználására, melyből felújításra kerül a Derkovits utcai 
nagy parkoló. 

 
 2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 1. pontjaiban rögzített felújítási feladat vonatkozásában a 
határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződést a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-vel írja alá. 

     
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
  Határidő: 2014. június 13. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés soron következő 
módosításának előkészítése során a rendelet 7.b. melléklet „ Városüzemeltetés – 
Parkoló felújítás” elnevezésű új alcím alatt nevesített előirányzat terhére vegye 
figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos teendőket végezze el. A megjelölt feladatnövekedés forrását a 
rendelet  5.b mellékletében a „Felhalmozási céltartalékok” cím alatt szereplő 
„Fejlesztési tartalék (tárgyévi)” előirányzat terhére  átcsoportosítással kell 
rendezni.  

  
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
         a jegyző 
                          - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                             közreműködésért: 
          az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
      -  kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
         a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője  

Határidő: - a 2014. évi költségvetés soron következő módosításának 
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                   időpontja  
- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2014. június 05. 
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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, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
192/2014. (V.29.) határozata 

 a közterületi járdák felújításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy Vállalkozási 

keretszerződést kíván kötni a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel, 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2014. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (II.21.) 
önkormányzati rendelete  (továbbiakban: rendelet) 5.b. mellékletében a „ 
Felhalmozási céltartalékok” cím alatt  szereplő „Járda felújítás” sorában 
megjelölt 70 millió Ft összeg felhasználásáról.  

 
 2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 1. pontjaiban rögzített felújítási feladat vonatkozásában a 
határozat mellékletét képező Vállalkozási keretszerződést a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-vel írja alá. 

     
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
 Határidő:  - 2014. június 13. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés soron következő 
módosításának előkészítése során a rendelet 7.b. melléklet „ Városüzemeltetés – 
Járda felújítás” elnevezésű új alcím alatt nevesített előirányzat terhére vegye 
figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendőket végezze el. A megjelölt feladatnövekedés forrását a rendelet 5.b 
mellékletében a „Felhalmozási céltartalékok” cím alatt szereplő „Járda felújítás” 
előirányzat terhére átcsoportosítással kell rendezni.  

  
 Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
          a jegyző 
        - a költségvetés módosításának előkészítésében való       

közreműködésért: 
          az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
       - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
         a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője  

Határidő: - a 2014. évi költségvetés soron következő módosításának 
                   időpontja 

- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2014. június 05. 
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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, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Kismoni László), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

193/2014. (V.29.) határozata  
a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos kötelező feladatellátásra 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Dunaújváros 

közigazgatási területére vonatkozó, 2009. december 31-én megkötött, 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés 2014. 
december 31-én lejár, egyben kinyilvánítja, hogy a feladatot nem kívánja a 
továbbiakban átvállalni. 

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint a feladat eredeti 
címzettjét a döntésről tájékoztassa. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester   
               - a határozat előkészítéséért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: 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 az „A” változatot – mellette szavazott 8 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Tamás, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Pintér Attila, Szabó Zsolt), 
tartózkodott 2 fő (Kismoni László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Gál Roland, 
Selyem József), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

194/2014. (V.29.) határozata 
a DVCSH Kft.-vel és a DVG Zrt.-vel létrejött, szennyvízelvezetésre és ivóvíz-
szolgáltatásra vonatkozó Szolgáltatási-Vállalkozási szerződés felmondására 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a tárgyi tevékenység ellátása 
kötelezettje és ármegállapító, a DVG Zrt., mint közműtulajdonos, valamint a 
DVCSH Kft., mint üzemeltető között 2001. decemberében a városi ivóvíz- és 
szennyvízelvezetés szolgáltatás ellátására vonatkozóan létrejött Szolgáltatási-
Vállalkozási szerződést felmondja a jelen határozat közlésétől számított 180 
napra, tekintettel arra, hogy a DVCSH Kft., mint üzemeltető nem tesz eleget a 
szerződés 5. pontja szerinti közművagyon bérleti díj fizetési kötelezettségének. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi közérdekű 

üzemeltető kijelölését a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. törvény 32. §-
a alapján a határozat 1. pontjaiban foglalt érvényes és hatályos felmondás esetén. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy amennyiben 

közérdekű üzemeltető kijelölésére kerül sor, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. CCIX. törvény, az e törvény végrehajtására megalkotott 58/2013. (II.27.) 
Korm. rendelet, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, a 
koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény rendelkezései alapján koncessziós szerződés megkötése 
érdekében pályázati eljárást folytat le arra a víziközmű-szolgáltatási ágazatra, 
amelyre a közérdekű üzemeltető kijelölése megtörtént. 

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

pontban meghatározott esetben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalhoz benyújtandó pályázati kiírást elfogadásra terjessze az októberi 
közgyűlés elé. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: 2014. június 15. 
                 - a pályázati kiírás elfogadására: 2014. október 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Szabó Zsolt módosító indítványát, mely szerint 
2015. május 31-ig szóljon Szántó Péter megbízatása – mellette szavazott 14 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Kismoni 
László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – 
elfogadta. 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

195/2014. (V.29.) határozata 
az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának 

jelöléséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az MMK 
Közhasznú Nonprofit Kft., figyelemmel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 2014. március 15. napján hatályba lépett, e törvény 
rendelkezéseivel összhangban működik tovább.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 

(székhelye: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 11., Cg.07-09-016400) új 
ügyvezetőjének  Szántó Pétert (születési idő: 1951. 07. 02., anyja neve: Tóth 
Erzsébet, lakcíme: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 25., adóazonosító száma: 
8308622860) javasolja a társaság taggyűlésének megválasztani 2014. június 1. 
napjától 2015. május 31-ig szóló, határozott időtartamra azzal, hogy az ügyvezető 
feladatait munkaviszonyban látja el, bruttó 420.000,- Ft/hó díjazás mellett.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 

(székhelye: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 11., Cg.07-09-016400) új 
könyvvizsgálójának a Viczkó és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató 
Kft.-t (székhelye: 2421 Nagyvenyim, Nefelejcs u. 8., Cg.07-09-002803, a 
könyvvizsgálatért személyesen felelős személy: Viczkó József, anyja neve: Héder 
Anna, lakcíme: 2421 Nagyvenyim, Nefelejcs u. 8.) javasolja a társaság 
taggyűlésének megválasztani 2014. június 1. napjától 2015. május 31-ig szóló 
határozott időtartamra változatlan díjazás mellett. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az MMK Közhasznú 

Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén a jelen 
határozat 1-3. pontja alapján szavazzon, és a taggyűlés határozatát a 
polgármester részére nyújtsa be. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az MMK Közhasznú 

Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselőjét a társasági szerződésnek a jelen 
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határozatban foglalt módosítások átvezetése, továbbá a változások cégbírósági 
átvezettetése tárgyában való intézkedés végrehajtásának ellenőrzésére. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az MMK Közhasznú Nonprofit 

Kft. taggyűlését, kezdeményezze azt, hogy a gazdasági társaság ügyvezetése és 
felügyelőbizottsága vizsgálja meg, hogy a gazdasági társaság tekintetében a 
közhasznú jogállás feltételei fennállnak-e, és amennyiben igen, a gazdasági 
társaság kérelmezze 2014. május 31-ig a közhasznú nyilvántartásba vételét. 

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

közlésére, felhatalmazza továbbá az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése 
által módosított és egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására, 
továbbá az ügyvezető munkaszerződése aláírására a határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal. 

 
Felelős: - a határozat közléséért:  
                a polgármester  
      - a határozat végrehajtásáért:                              
                az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselője 
    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért: 
                az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselője                   
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől 
                   számított 8 napon belül 

- a társasági szerződés módosítás, a munkaszerződés aláírására: az 
MMK Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlését követő 30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

196/2014. (V.29.) határozata 
a DUNANETT Kft. új ügyvezetője, illetve könyvvizsgálója jelölésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. §-ának a)-b) pontja, valamint az 
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 1/2008. (I.18.) önkormányzati 
rendelet rendelkezései alapján a DUNANETT Kft. taggyűlésének javasolja 2014. 
június 1. napjától 2015. május 31-ig új ügyvezetőiként megválasztani 
- Szabó Zsolt Róbertet (születési ideje: 1974. 10. 04., anyja neve: Herdinai Mária, 

lakcíme: 2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor u. 1/a., adóazonosító jele: 
8393621607) azzal, hogy az ügyvezető megbízatását munkaviszonyban látja el 
bruttó 550.000,- Ft/hó összegű díjazás mellett és 

- Horváth Józsefet (anyja neve: Bukor Terézia, lakcíme: 2400 Dunaújváros, 
Gőzmalom u. 54.) azzal, hogy az ügyvezető megbízatását megbízási szerződés 
alapján látja el díjazás nélkül. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. §-ának a)-b) pontja, valamint az 
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 1/2008. (I.18.) önkormányzati 
rendelet rendelkezései alapján a DUNANETT Kft. taggyűlésének javasolja a 
gazdasági társaság új könyvvizsgálójának Tóthné Nagy Etelkát (an.: Kiss Etelka, 
szül.: 1956.09.20., lakcíme: 2400 Dunaújváros, Károlyi M. sor 2. II. 1., egyéni 
vállalkozói nyilvántartási száma: 05627213, könyvvizsgálói engedély száma: 
000439, KM-002478, adószáma: 46571324-2-27) megválasztani 2014. június 1. 
napjától 2015. május 31-ig szóló, határozott időtartamra. 

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

vezérigazgatóját, hogy a DUNANETT Kft. taggyűlésén a jelen határozat 1-2. 
pontjában foglaltak alapján szavazzon, a taggyűlés határozatát küldje meg a 
polgármester részére. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a DVG Zrt. elnök-

vezérigazgatóját a taggyűlés határozatával módosított és egységes szerkezetbe 
foglalt társasági szerződés aláírására, továbbá az új ügyvezetők 
munkaszerződésének, valamint az új könyvvizsgáló megbízási szerződésének 
megkötésére. 

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

közlésére. 
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Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásáért: 
       a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől 

számított 8 napon belül 
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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, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

197/2014. (V.29.) határozata 
az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. könyvvizsgálójának jelöléséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése - mint az Energo-Viterm Beruházó, 

Működtető Kft. tagja - úgy határoz, hogy a gazdasági társaság, figyelemmel arra, 
hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2014. március 15. 
napján hatályba lépett, e törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény alapján az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Építők útja 7., Cg.07-09-015461) új 
könyvvizsgálójának Sümeginé Juhász Ilonát (születési idő: 1955. 12. 01., anyja 
neve: Boros Ilona, lakcíme: 2400 Dunaújváros, Gárdonyi G. u. 41., MKVK 
lajstromszáma: 000423) javasolja a társaság taggyűlésének megválasztani 2014. 
június 1. napjától 2015. május 31-ig szóló, határozott időtartamra változatlan 
díjazás mellett. 

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

Működtető Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén a jelen 
határozat 1-2. pontja alapján szavazzon. 

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

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

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

taggyűlés által módosított és egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés 
aláírására.  

 
Felelős: - a határozat közléséért:  
                 a polgármester  
      - a határozat végrehajtásáért:                              
                az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
        - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:  
                 az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője                 
                 a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől     
                   számított 8 napon belül 

- a társasági szerződés aláírására: a taggyűlést követő 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

198/2014. (V.29.) határozata 
az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. könyvvizsgálójának jelöléséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése - mint az Energo-Hőterm Beruházó, 

Működtető Kft. tagja - úgy határoz, hogy a gazdasági társaság, figyelemmel arra, 
hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2014. március 15. 
napján hatályba lépett, e törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény alapján az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Építők útja 7., Cg.07-09-011475) új 
könyvvizsgálójának Sümeginé Juhász Ilonát (születési idő: 1955. 12. 01., anyja 
neve: Boros Ilona, lakcíme: 2400 Dunaújváros, Gárdonyi G. u. 41., MKVK 
lajstromszáma: 000423) javasolja a társaság taggyűlésének megválasztani 2014. 
június 1. napjától 2015. május 31-ig szóló, határozott időtartamra változatlan 
díjazás mellett. 

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

Működtető Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén a jelen 
határozat 1-2. pontja alapján szavazzon. 

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

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

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

taggyűlés által módosított és egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés 
aláírására.  

 
Felelős: - a határozat közléséért:  
                 a polgármester  
      - a határozat végrehajtásáért:                              
                az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
        - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:  
                 az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője                 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől     
 számított 8 napon belül 

- a társasági szerződés aláírására: a taggyűlést követő 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 
1 fő (Kismoni László), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Hingyi 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

199/2014. (V.29.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere költségátalányának újbóli 

megállapításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Cserna Gábor polgármester részére 
visszamenőleges hatállyal 2014. május 07. nappal illetménye 30%-ának megfelelő 
összegű költségátalányt állapít meg. 
 
Felelős: -a határozat végrehajtásáért: 
  a jegyző 
 -a végrehajtásban való közreműködésért: 
  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
  a pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a végrehajtásra 2014. május 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, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

200/2014. (V.29.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Etikai Kódexének 

elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal dolgozóira 

vonatkozó jelen határozat melléklete szerinti etikai kódexet elfogadja. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, tegyen intézkedést 

arra, hogy az abban foglaltakat valamennyi dolgozó megismerje. 
 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                      a jegyző 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                      a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
     Határidő: 2014. május 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő 
(Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Gombos István alpolgármester közvetlenül a szavazás után szóban jelezte a 
közgyűlés és a jegyzőkönyvvezető felé, hogy nem szavazott. Kérte, hogy szavazatát 
„igen” szavazatként vegyék figyelembe, ezáltal az „igen” szavazatok szám 13-ra 
emelkedett.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
201/2014. (V.29.) határozata 

a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása részére fizetendő 
tagönkormányzati hozzájárulás összegének elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által megállapított 2014. évi 
tagönkormányzati hozzájárulás összegét 220,-Ft/állandó lakossal számolva 
10.711.800 Ft-ban állapítja meg, mely összeg Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet 5.a. melléklet szociális és gyermekvédelmi 
feladatok sor alatt Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás jogcímen 
rendelkezésre áll.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 
 
 Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
    a polgármester 
  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
    a pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a kötelezettségvállalásra 2014. június 10.  
                       
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 

határozat megküldésével tájékoztassa a Társulási Tanácsot. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2014. május 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

202/2014. (V.29.) határozata 
a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása Társulási 

Megállapodásának  módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú 
Kistérségi Társulásának Társulási Megállapodását (a továbbiakban: társulási 
megállapodás) jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 

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

a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást 
aláírja, valamint a döntésnek a Társulási Tanácsban való képviseletére.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: a Társulási Megállapodás aláírására: 2014. június 10. 
                 a határozat megküldésére: 2014. május 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, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

203/2014. (V.29.) határozata  
az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve 1. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2014. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervének 1. számú módosítását a határozat 1. számú 
melléklete szerint, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 2014. évi 
közbeszerzési tervet a határozat 2. számú melléklete szerint elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli az önkormányzat 2014. 

évre vonatkozó közbeszerzési terve 1. számú módosításának, valamint az 
egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervnek az önkormányzat honlapján 
történő közzétételét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
              a közbeszerzési ügyintéző 
Határidő: a közzétételre 2014. június 3. 
 a közzététel időtartama a 2014. évre vonatkozó közbeszerzési terv  
 honlapon történő közzétételének időpontjáig tart. 
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