
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. július 10-ei rendkívüli 
ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés meghívójában kiküldött napirendi pontot 
– mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, 
Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem 
József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Kismoni 
László, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
284/2014. (VII.10.) határozata 

 „Javaslat állásfoglalás kialakítására az Energott Kft.-nek a Dunanett Kft.-ben 
lévő üzletrésze tulajdonjogának DVG Zrt. általi megszerzésére 

vonatkozóan” című előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. július 10-ei zárt ülésre vonatkozó 
meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat állásfoglalás kialakítására 
az Energott Kft.-nek a Dunanett Kft.-ben lévő üzletrésze tulajdonjogának DVG Zrt. 
általi megszerzésére vonatkozóan”, zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46.§ (2) 
bekezdés c) pontra való hivatkozással. Indoka az előterjesztés nyilvános tárgyalása 
az önkormányzat üzleti érdekét sértheti.   
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az I-es határozati javaslat 2. pontját „5. számú 
mellékletének 1. cím dologi kiadás előirányzat csoportból átcsoportosított 
vagyonkezelés dologi kiadásai terhére kerül megvalósításra.” szövegrész 
kiegészítésével  – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 
fő (Kismoni László, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
285/2014. (VII.10.) határozata 

a dunaújvárosi 317/2 hrsz.-ú ingatlanon kialakított műfüves pályák közmű 
ellátásának biztosítására vonatkozó vállalkozási szerződés és 

üzemeltetésükhöz karbantartó gép beszerzésére vonatkozó szállítási 
szerződés elfogadására, többletforrás rendelkezésre bocsátására  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 317/2 hrsz.-ú 

ingatlanon két műfüves labdarúgó pálya kialakítására, használatára és 
hasznosítására, valamint karbantartására vonatkozó együttműködési 
megállapodás IX.5. pontja alapján a határozati javaslat mellékleteként csatolt 
karbantartó gép beszerzésére vonatkozó szállítási szerződéstervezetet 
elfogadja, megkötésére felhatalmazza a polgármestert. 

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

a rendeltetésszerű használatra történő átalakításhoz 2.000.000,-Ft+ÁFA 
összeget biztosít a 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletének 1. cím 
dologi kiadás előirányzat csoportból átcsoportosított vagyonkezelés dologi 
kiadásai terhére kerül megvalósításra. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  szállítási szerződés megkötésére a határozat osztály általi átvételét 

követő15 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban 

foglalt döntést az önkormányzat 2014. évi költségvetés legközelebbi módosításakor 
vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                  a polgármester 
                - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
                - a költségvetés módosításáért: 
                  a jegyző 
                - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
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                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   a költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II-es határozati javaslatot – mellette szavazott 13 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Kismoni László, Pintér Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
286/2014. (VII.10.) határozata 

a dunaújvárosi 317/2 hrsz.-ú ingatlanon kialakított műfüves pályák közmű 
ellátásának biztosítására vonatkozó vállalkozási szerződés és 

üzemeltetésükhöz karbantartó gép beszerzésére vonatkozó szállítási 
szerződés elfogadására, többletforrás rendelkezésre bocsátására  

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 317/2 hrsz.-ú 
ingatlanon két a műfüves labdarúgó pálya közmű ellátásának biztosítására 
vonatkozó vállalkozási szerződéstervezetet a határozati javaslat mellékleteként 
elfogadja, megkötésére felhatalmazza a polgármestert, azzal, hogy az 5.) pont, a 
Megrendelő képviseletében Debreczeni Tamás nevére módosul. 
 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője a műszaki  
                    teljesítés  ellenőrzéséért és a teljesítési igazolás aláírásáért 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője az utalványozásért 
Határidő:  vállalkozási szerződés megkötésére a határozat osztály általi átvételét 

követő15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Hingyi László képviselőt a 3. napirendi pont 
szavazásából – mellette szavazott 9 fő (Gombos István, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Gál Roland), tartózkodott 2 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla), nem szavazott 1 fő (Hingyi László), távol lévő 2 fő (Kismoni László, Pintér 
Attila) – kizárta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

287/2014. (VII.10.) határozata 
Hingyi László személyes érintettség bejelentése kapcsán történő kizárásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László személyes érintettségre 
vonatkozó bejelentését figyelembe véve a rendkívüli nyílt ülés 2. napirend „Javaslat a 
DPASE Kft. kölcsön iránti kérelme és az önkormányzati tulajdonban álló, 
dunaújvárosi 316/2 hrsz.-ú futball stadion és kiszolgáló egységei felújításai 
jóváhagyásának elbírálására” határozati javaslatára történő szavazásból Hingyi 
Lászlót kizárja. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Gombos István képviselőt a 3. napirendi pont 
szavazásából – mellette szavazott 8 fő (Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene 
szavazott 1 fő (Gál Roland), tartózkodott 2 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla), nem 
szavazott 2 fő (Gombos István, Hingyi László), távol lévő 2 fő (Kismoni László, Pintér 
Attila) – kizárta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
288/2014. (VII.10.) határozata 

Gombos István személyes érintettség bejelentése kapcsán történő kizárásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István személyes érintettségre 
vonatkozó bejelentését figyelembe véve a rendkívüli nyílt ülés 2. napirend „Javaslat a 
DPASE Kft. kölcsön iránti kérelme és az önkormányzati tulajdonban álló, 
dunaújvárosi 316/2 hrsz.-ú futball stadion és kiszolgáló egységei felújításai 
jóváhagyásának elbírálására” határozati javaslatára történő szavazásból Gombos 
Istvánt kizárja. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I-es határozati javaslat 1. pontjának végéről 
kerüljön törlésre a „biztosíték kikötése nélkül” szövegrész – mellette szavazott 10 fő 
(Cserni Béla, Gál Roland, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, 
Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő 
(Gombos István, Hingyi László), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 2 fő 
(Kismoni László, Pintér Attila) – elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az I-es határozati javaslat 1. pontjában 30 M Ft 
kamatmentes kölcsönt nyújt, a kölcsönmegtérülés bevétele előirányzat terhére 
szövegrészek kiegészítésével, a 3. pontjában „a … előirányzat terhére” szövegrész 
törlésével  – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Hingyi László), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Kismoni László, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

289/2014. (VII.10.) határozata  
a DPASE Kft. támogatás iránti kérelme elbírálására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DPASE Kft. (2400 Dunaújváros, 

Barátság út 38.) részére 30 M Ft, azaz Harmincmillió forint kamatmentes kölcsönt 
nyújt az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete kölcsönmegtérülés bevétele 
előirányzat terhére, 2014. szeptember 30-ig járó egyösszegű visszafizetési 
kötelezettséggel. 

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

az 1. pontban meghatározott döntés alapján a DPASE Kft.-vel a határozat 
mellékleteként csatolt kölcsönszerződést kösse meg. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
          a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére és a kölcsönszerződés aláírására: a határozatnak az 

előkészítő osztályra érkezésétől számított 8 napon belül 
                   
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt döntést az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításakor vegye 
figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                  a polgármester 
                - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
                - a költségvetés módosításáért: 
                  a jegyző 
                - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
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                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II-es határozati javaslat 1. pontjában „5. melléklet 
1. cím építésügy dologi kiadás előirányzatból átcsoportosított vagyonkezelés dologi 
kiadás előirányzata” szövegrész kiegészítésével, és a 2. francia bekezdés végén 
„amennyiben a stadion pályázatban nem elszámolható költség” szövegrész 
kiegészítésével – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, 
Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Hingyi 
László), távol lévő 2 fő (Kismoni László, Pintér Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

290/2014. (VII.10.) határozata 
 az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 316/2 hrsz.-ú futball stadion 

és kiszolgáló részeinek felújításával kapcsolatosan: 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése fel kívánja újítani az önkormányzati 
tulajdonban álló, dunaújvárosi 316/2 hrsz.-ú futball stadion és kiszolgáló 
egységeit, mely szükséges állagmegóvó beruházások és felújítások elvégzésével 
megbízza a DVG Zrt.-t a határozat melléklete szerint, a beruházások fedezetére 
bruttó 18.882.013,- Ft keretösszeget biztosít, melyet Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetés 5. melléklet 1. cím építésügy 
dologi kiadás előirányzatból átcsoportosított vagyonkezelés dologi kiadás 
előirányzata terhére biztosítja azzal, hogy a felújítás elvégzésére a DVG Zrt. 
jogosult, amennyiben nyilatkozik arról, hogy megfelel a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény 9. § (1) bekezdés k) pontjában rögzített feltételeknek az 
alábbiak szerint: 
- bruttó 9.357.013,- Ft keretösszeget a határozat 1.a. mellékletének (Felújítás, 
Táblák, Villanyszerelés) megfelelően, valamint 
- bruttó 9.525.000,- Ft keretösszeget biztosít a határozat 1.b. mellékletének 
(Beléptető és jegyértékesítési rendszer) megfelelően, amennyiben a stadion 
pályázatban nem elszámolható költség. 

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

határozat 2. számú mellékletében csatolt vállalkozási szerződést írja alá. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a vállalkozási szerződés megkötésére: a szerződés megkötésére a 

határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

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

 
     Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
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                      a polgármester 
                    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                      a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
                    - a költségvetés módosításáért: 
                      a jegyző 
                    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
             a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                      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 költségvetés tervezésének időpontja 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 

dunaújvárosi 316/2 hrsz.-ú futball stadion és kiszolgáló egységei, Hunép-Uniszol 
Zrt. általi üzemeltetésével kapcsolatosan tárgyalások lefolytatására és az 
üzemeltetésére vonatkozó, közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés 
módosítása tervezetének előkészítésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Bírálóbizottság 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. évi szeptember 

közgyűlési előterjesztés készítésének ideje. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” határozati javaslatot – mellette szavazott 13 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Kismoni László, Pintér Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

291/2014. (VII.10.)  határozata  
 a Dunaújváros, Váci Mihály u. 12. szám alatti, 451/31/C/82 hrsz.-ú helyiség  

használatba adására a Violin Nonprofit Kft. részére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező dunaújvárosi, Váci Mihály u. 12. 
szám alatt található, 451/31/C/82 hrsz.-ú, orvosi rendelő megnevezésű ingatlanából, 
mindösszesen 116 m2 nagyságú területet haszonkölcsönbe ad a Violin Nonprofit 
Kft. (2459 Rácalmás, Szigetfő u. 29.) részére 2014. július 01. napjától 2019. június 
30. napjáig, 5 év határozott időre azzal, 

 
- hogy a bérleti díj összege, azaz 2.690.504,-Ft/év támogatásnak minősül, és ezen 

tényt a támogatás összegszerűségével egyetemben DMJV Önkormányzata 
zárszámadásában és illetékes szervei útján közzé köteles tenni a szerződés 
törvény által meghatározott tartalmával egyetemben; 

 
- a Violin Nonprofit Kft. tudomásul veszi, hogy Láng Csaba az ingatlanból 3 m2 

nagyságú területet bérel és a bérlet időtartama alatt a rezsi költségeket közösen, 
arányosan viseli a bérlővel. 

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

határozat 1. számú mellékletét képező haszonkölcsön szerződés aláírására.  
 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:  - a haszonkölcsön szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 

közlését 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, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Kismoni László, Pintér Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
292/2014. (VII.10.) határozata  

DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata által nyári diákmunka keretén belül 
foglalkoztatottak 1 havi bérköltségének és járulékainak előfinanszírozásáról     

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 1.522.500 Ft visszatérítendő 

támogatást biztosít Dunaújváros MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzatának a 
„nyári diákmunka elősegítése 2014” program kapcsán keletkezett bérre és 
járulékaira, a határozat 1. sz. mellékletét képező támogatási szerződésben foglalt 
feltételeknek megfelelően, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. 
évi költségvetési rendelete 5.b. melléklet Tartalékok „Nemzetiségi önkormányzati 
feladatok támogatásának tartaléka” elnevezésű sora terhére. 

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

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

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
           a jegyző 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:   a költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

pontban foglalt támogatási szerződés előkészítésével kapcsolatos teendőket 
végezze el, és intézkedjen a kötelezettség vállalás nyilvántartásba vételéről. 

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

intézkedést az 1. pont szerinti támogatási összeg Kedvezményezett részére 
történő átutalásáról. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője   
Határidő:    2014. július 31. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnökének küldje meg. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 

 



 14 
 

      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató  
Határidő:  2014. július 17. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Kismoni László, Pintér Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

293/2014. (VII.10.) határozata 
az időskorúak 2014. évi átmeneti segélyezésére biztosított keretösszeg 

kiegészítéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése - az időskorúak 2014. évi átmeneti 

segélyezésének biztosítása érdekében - a 2014. évi költségvetés szociális 
segélyezés átmeneti segélyezés soron rendelkezésre álló 69.310 E Ft-ot további 
7.000 E Ft-tal összesen: 76.310 E Ft összegre megemeli annak érdekében, hogy 
a differenciáltan megállapításra kerülő támogatási összegekre elegendő fedezet 
álljon rendelkezésre.  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 7.000 E Ft többletköltség 
forrásául a 2014. évi költségvetési rendelet 5.b. melléklete: 
- szociális kiadások sor terhére 2.000 E Ft-ot, továbbá  
- a pénzeszköz átadások tartalék sor terhére 5.000 E Ft-ot jelöl meg.    

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

pontban szereplő feladat költségvetés kihatását a soron következő költségvetési 
rendeletmódosításban szerepeltesse. 

 
Felelős:     - a költségvetés módosításáért: 
                     a jegyző       
                   - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                     az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője           
Határidő:     a 2014. évi költségvetési rendelet következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Kismoni László, Pintér Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

294/2014. (VII.10.) határozata  
az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve 3. számú módosításáról 

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

vonatkozó közbeszerzési tervének 3. számú módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

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

évre vonatkozó közbeszerzési terve 3. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervének az önkormányzat honlapján történő 
közzétételét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a közbeszerzési ügyintéző 
Határidő: a közzétételre 2014. július 15. 
 a közzététel időtartama a 2014. évre vonatkozó közbeszerzési terv  
                      honlapon történő közzétételének időpontjáig tart. 
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