
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 18-ai ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés 1. sürgősségi indítványként a „Javaslat a DVG Zrt. 
alaptőkéjének felemelésére” című napirendet – mellette szavazott 14 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

442/2014. (XII.18.) határozata 
„Javaslat a DVG Zrt. alaptőkéjének felemelésére” című előterjesztés 

sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. december 18-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként történő felvételre vonatkozó napirend tárgyalására, mely 
„Javaslat a DVG Zrt. alaptőkéjének felemelésére” című előterjesztést felveszi a 
közgyűlés napirendjére. 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés 2. sürgősségi indítványként a „Javaslat 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatali személygépkocsi 
cseréjéhez forrás biztosítására” című napirendet – mellette szavazott 11 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László), ellene 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), tartózkodott 2 fő (Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

443/2014. (XII.18.) határozata 
„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatali 

személygépkocsi cseréjéhez forrás biztosítására” című előterjesztés 
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. december 18-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként történő felvételre vonatkozó napirend tárgyalására, mely 
„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatali 
személygépkocsi cseréjéhez forrás biztosítására” című előterjesztést felveszi a 
közgyűlés napirendjére. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés 3. sürgősségi indítványként a „Javaslat a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által végzett 
feladatellátások (közfoglalkoztatás, tömegfoglalkoztatás, akkreditált és OKJ-s 
képzések) kapcsán 2015. évben felmerülő költségvetési többlettámogatási igény 
elbírálására” című napirendet – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

444/2014. (XII.18.) határozata 
„Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata által végzett feladatellátások (közfoglalkoztatás, 

tömegfoglalkoztatás, akkreditált és OKJ-s képzések) kapcsán 2015. évben 
felmerülő költségvetési többlettámogatási igény elbírálására” című 

előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. december 18-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként történő felvételre vonatkozó napirend tárgyalására, mely 
„Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által 
végzett feladatellátások (közfoglalkoztatás, tömegfoglalkoztatás, akkreditált és OKJ-s 
képzések) kapcsán 2015. évben felmerülő költségvetési többlettámogatási igény 
elbírálására” című előterjesztést felveszi a közgyűlés napirendjére. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 34. napirendi pont „Javaslat az Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt. és az Unirent Hungária Kft. által üzemeltetett, 
önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 316/2 hrsz.-ú futballstadion igazolt 
költségeihez forrás biztosítására” című napirendet, valamint a 37. napirendi pont 
„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 278/2014. (VI.19.) határozata 
hatályon kívül helyezésére és a DSZSZ Kft. DVCSH Kft.-vel szemben fennálló 
követelésének megvásárlására” című napirendet levette a tárgyalandó napirendek 
közül, így a meghívóban kiküldött napirendeket a módosításokkal– mellette szavazott 
15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

445/2014. (XII.18.) határozata 
„Javaslat az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. és az Unirent Hungária Kft. 
által üzemeltetett, önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 316/2 hrsz.-ú 

futballstadion igazolt költségeihez forrás biztosítására”, a  
„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 278/2014. (VI.19.) 

határozata hatályon kívül helyezésére és a DSZSZ Kft. DVCSH Kft.-vel szemben 
fennálló követelésének megvásárlására” című előterjesztések napirendek 
közüli levételéről, valamint a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „Javaslat az Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt. és az Unirent Hungária Kft. által üzemeltetett, 
önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 316/2 hrsz.-ú futballstadion igazolt 
költségeihez forrás biztosítására”, valamint a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlése 278/2014. (VI.19.) határozata hatályon kívül helyezésére és a 
DSZSZ Kft. DVCSH Kft.-vel szemben fennálló követelésének megvásárlására” című 
előterjesztéseket a napirendek közül levette, valamint a 2014. december 18-ai nyílt 
ülés napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint:  
 
01. Sürgősségi indítvány: 

Javaslat a DVG Zrt. alaptőkéjének felemelésére 
 
02. Sürgősségi indítvány: 

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatali 
személygépkocsi cseréjéhez forrás biztosítására 
 

03. Sürgősségi indítvány: 
Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
által végzett feladatellátások (közfoglalkoztatás, tömegfoglalkoztatás, akkreditált 
és OKJ-s képzések) kapcsán 2015. évben felmerülő költségvetési 
többlettámogatási igény elbírálására 

 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben 
hozott polgármesteri határozatokról 
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2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 

foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati 
ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III.1.)  
önkormányzati rendelet módosítására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

alapellátási területi ellátási kötelezettségről szóló 15/2012. (III.9.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
5. Javaslat a Gyermekek Átmeneti Otthona, Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális 

Szolgáltató Központ által személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
43/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 

 
6. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a közérdekű adatok közzétételéről 

és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről 
szóló rendelet megalkotása tárgyában 
 

7. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére, a 2015. évre Dunaújváros  
közbiztonsága javításának, a közterületi szolgálat fokozásának, bűnmegelőzési 
és bűnüldözési feladatok ellátásának, és a kiemelkedő rendőri munka 
elismerésének fedezetére nyújtott támogatásra 

 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. évi munkatervének 

elfogadására 
 

9. Tájékoztató a rendezési tervek hatályosulásának 2014. évi tapasztalatairól és a 
főépítészi feladatokról 

 
10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5-2013-

2013-0090 kódszámú, „Szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” című projektről szóló tájékoztató 
megtárgyalására 

 
11. Javaslat két új álláshely létesítésére az Intercisa Múzeumban 
 
12. Javaslat az Intercisa Múzeum alapító okirata módosításának elfogadására 
 
13. Javaslat a József Attila Könyvtár alapító okiratának módosítására 
 
14. Javaslat a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány alapító okiratának 

módosítására  
 
15. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetnél megüresedett 

álláshelyek betöltésére 
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16. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény működésének 
törvényességi ellenőrzéséről készült megállapítások elfogadására 

 
17. Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására kötött 

szerződés módosítására 
 
18. Javaslat a Dr. Card Önkormányzati Egészségkártya programban való részvételre 
 
19. Javaslat a Magyar Zenei Kulturális Alapítvány kérelmének elbírálására 

 
20. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda 2014. június 1-jével történt állami támogatás 

lemondás költségvetés kihatásának rendezésére 
 
21. Javaslat a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány újévi koncert 

támogatására irányuló kérelmének elbírálására 
 
22. Javaslat a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó 

éves megállapodás 1. számú módosítására 
 

23. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés (2015. január-március hónap) megkötésére 

 
24. Javaslat 2015. január-március hónapokra hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

keretszerződés megkötésére 
 

25. Javaslat tag jelölésére a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. Igazgatóságába 

 
26. Javaslat Ócsa Város Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata, 

valamint Délegyháza Község Önkormányzata Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási 
szándékának elfogadására 

 
27. Javaslat a Városháza tér karácsonyi díszvilágítása költségeire 
 
28. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. működéséhez szükséges 

forrás biztosítására 
 

29. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. között fennálló egyes üzemeltetési és 
vállalkozási szerződések meghosszabbítására 

 
30. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás vagyonfelosztási 

szerződésének elfogadására 
 

31. Javaslat az önkormányzat hivatalos Internetes honlapjának (dunaujvaros.hu) 
üzemeltetésére vonatkozó döntés meghozatalára 
 

32. Javaslat az önkormányzati érdekeltségű Médiaközpont működtetésére vonatkozó 
döntés meghosszabbítására 
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33. Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú 

Nkft. törzstőke emelésére 
 

34. Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére vonatkozó szerződés 
elfogadására és közbeszerzési eljárás lefolytatásának elrendelésére 

 
35. Javaslat a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület által a DPASE Kft-

től átvállalt 80.000.000,- Ft kölcsön vissza nem térítendő támogatássá 
módosítására 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a meghívottak részére tanácskozási jogot – 
mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) 
– biztosított és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

446/2014. (XII.18.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 18-ai nyílt ülésére 
meghívott személyek tanácskozási jogának biztosítását elfogadta. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a meghívóban kiküldött zárt ülés napirendi pontját – 
mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

447/2014. (XII.18.) határozata 
a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 18-ai zárt ülés 
napirendi pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 

„Javaslat „Pro Cultura Intercisae” díj adományozására” 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Ráczné Bodó Beáta jegyzőkönyvvezetőt – mellette 
szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – 
megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

448/2014. (XII.18.) határozata 
a 2014. december 18-ai nyílt és zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjének 

megválasztásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. december 18-ai nyílt és zárt ülés 
jegyzőkönyvvezetőjének Ráczné Bodó Beáta köztisztviselőt megválasztotta.  

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő 
(Gál Roland) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

449/2014. (XII.18.) határozata 
a DVG Zrt. alaptőkéjének felemeléséről 

 
1. 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 mint a gazdasági 
társaság egyedüli részvényese, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1., Cg.07-10-001030, adószám: 
10728491-02-07) alaptőkéjét 1000 db 100.000,- Ft névértékű új névre szóló 
részvény zártkörű forgalomba hozatalával, 100.000.000,- Ft pénzbeli 
hozzájárulással megemeli, mely összeget a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2014. évi költségvetés terhére akként biztosítja, hogy 5. 
mellékletének bevételi kockázati tartalék sora terhére 80.000.000,- Ft-ot, és 
pályázati önerő sora terhére 20.000.000,- Ft-ot biztosít, egyúttal megállapítja, hogy 
a DVG Zrt. 1.104.578.000,- Ft összegű alaptőkéje az alaptőke-emeléssel 
1.204.578.000,- Ft-ra emelkedik. 

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

tőkeemelés összegét 2014. december 31. napjáig a társaság bankszámlájára 
átutalással megfizeti. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal a tőkeemelés 

során az 1000 db 100.000,- Ft névértékű névre szóló dematerializált 
törzsrészvény átvételére. A kibocsátásra kerülő részvények névértéküktől függő, 
az alapító okirat szerinti mértékű szavazati és az alapító okirat szerinti egyéb 
részvényesi jogot testesítenek meg. Az alaptőke-emelésben Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, mint egyedüli részvényes vesz részt. Az egyedüli 
részvényes által átvehető részvény 1000 db 100.000,- Ft névértékű névre szóló 
dematerializált törzsrészvény. 

 
4. 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 mint a gazdasági 
társaság egyedüli részvényese, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1., Cg.07-10-001030, adószám: 
10728491-02-07) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
Az Alapító Okirat „IV. Az alaptőke nagysága, a részvények befizetésének feltételei” c. 
fejezet 1.pontja első bekezdése az alábbiak szerint változik: 
„1. A    társaság    alaptőkéje:  1.204.578.000,- Ft,    azaz   Egymilliárd-
kettőszáznégymillió-ötszázhetvennyolcezer forint, ebből 
 készpénz: 448.964.000,- Ft 
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apport: 755.614.000,- Ft 
mindösszesen: 1.204.578.000,- Ft” 

 
Az Alapító Okirat „V. A részvények száma, névértéke és jellege” c. fejezet a 
továbbiakban az alábbiak szerint hatályos: 

3. „V. A részvények száma, névértéke és jellege 
A társaság 1.204.578.000.- Ft-os alaptőkéje összesen 12.123 db, azaz: 
Tizenkettőezer-százhuszonhárom darab névre szóló törzsrészvényre oszlik, 
amely részvények névértékbeli megoszlása a következő: 

 
                       12.045 db 100.000.- forintos névre szóló törzsrészvény, 
                              78 db     1.000.- forintos névértékű névre szóló törzsrészvény.” 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, egyúttal felhatalmazza a 4.) pontban foglaltak szerint módosított, a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által előkészített Alapító Okirat módosítás, 
és annak egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                              
                 a DVG Zrt. igazgatósága 
      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
        a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől          
                   számított 8 napon belül és a az alapító okirat módosítása, valamint az 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 19/2010. (I.21.) KH. számú 

határozata 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 100 %-os önkormányzati 
tulajdonban álló gazdasági társaságokat és vállalatot jelen határozat közlésével 
utasítja, hogy a társaságok és a vállalat a továbbiakban Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének előzetes hozzájárulásával nyújthatnak sportcélú 
támogatásokat, köthetnek szponzori és/vagy reklám szerződéseket. „ 

 
7.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a DVG Zrt. a 

DPASE Kft. részére 50 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtson, vagy 
szponzori  és/vagy reklám szerződést kössön 2014. december 31-ig. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                              
                a DVG Zrt. Igazgatósága 
     - 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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8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
foglalt kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés soron következő 
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 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 
                - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 
                   az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:   2014. évi önkormányzati költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), 
tartózkodott 4 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

450/2014. (XII.18.) határozata 
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatali 

személygépkocsi cseréjéhez forrás biztosítására 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Polgármesteri 
Hivatal hivatali személygépkocsi vásárlásához bruttó 8.000.000 Ft fedezetet 
biztosít, a 2014. évi költségvetés általános tartalék  terhére. 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

451/2014. (XII.18.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által 

végzett feladatellátások (közfoglalkoztatás, tömegfoglalkoztatás, akkreditált és 
OKJ-s képzések) kapcsán 2015. évben felmerülő költségvetési 

többlettámogatási igény elbírálásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. évre 7.200.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatást biztosít Dunaújváros MJV Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatának a határozat 1. sz. mellékletét képező támogatási 
szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. évre 4.800.000 Ft 

visszatérítendő támogatást biztosít Dunaújváros MJV Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatának a határozat 2. sz. mellékletét képező támogatási 
szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően. 

 
3. Dunaújváros MJV Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1. és 2. pontban foglalt  

támogatási szerződések aláírására, a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás 
teljesítésére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
 a polgármester  
 - a költségvetés tervezéséért: 
 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály 
 - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság igazgatója 
Határidő: - a határozat megküldésére: 2014. december 30. 
      - a szerződés megkötésére:  2014. december 31. 
 
4. Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és 2. pontban foglalt 

kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetési rendelet tervezése során vegye 
figyelembe. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásában és a határozat megküldésében való 
                 közreműködésért: 
   a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság igazgatója 
   - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
   az adó, költségvetési és pénzügyi osztály 
Határidő: a 2015. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 
10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), tartózkodott 4 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az I. fejezetet – mellette szavazott 13 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), tartózkodott 1 fő (Pintér 
Tamás) – elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán) – megalkotta a 24/2014. (XII.19.) önkormányzati 
rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán) – megalkotta a 25/2014. (XII.19.) önkormányzati 
rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán) – megalkotta a 26/2014. (XII.19.) önkormányzati 
rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” változatot – mellette szavazott 10 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 5 fő 
(Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

452/2014. (XII.18.) határozata 
Szabó Zsolt képviselői indítványáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó Zsolt képviselői indítványát 
elutasítja, az előterjesztés mellékletében foglalt rendelettervezetet önkormányzati 
rendeletként nem fogadja el. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester  
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
              a jogi és szervezési igazgató 
 Határidő:      azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 14 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Nagy Zoltánné) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

453/2014. (XII.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére, a 2015. évre Dunaújváros 

közbiztonsága javításának, a közterületi szolgálat fokozásának, bűnmegelőzési 
és bűnüldözési feladatok ellátásának, és a kiemelkedő rendőri munka 

elismerésének fedezetére nyújtott támogatásról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 

részére Dunaújváros közbiztonsága javításához, a közterületi szolgálat 
fokozásához, bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatok ellátásához, és a 
kiemelkedő rendőri munka elismeréséhez a 2015. évi költségvetésben 11  000 
000 Ft, azaz tizenegymillió forint összegű céltámogatást biztosít. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetési rendelet 
előkészítése során vegye figyelembe. 

 
      Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
    a polgármester 
    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
      a költségvetés előkészítéséért: 
   a jegyző 
 - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   a pénzügyi bizottság elnöke 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
     az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     Határidő: a 2015. évi költségvetési rendelet előkészítése 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

454/2014. (XII.18.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. évi munkatervének 

elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. évi munkatervét az 

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

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

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a jegyző 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        valamennyi igazgató és osztályvezető 
      - a végrehajtásban való közreműködést koordinálja: 
        a jogi és szervezési igazgató 
Határidő:   2015. december 17-ig folyamatos 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

455/2014. (XII.18.) határozata 
a rendezési tervek hatályosulásának 2014. évi tapasztalatairól szóló tájékoztató 

elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése teljes terjedelmében megismerte és 
tudomásul vette a rendezési tervek hatályosulásának 2014. évi tapasztalatairól szóló 
tájékoztatót.  
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a Főépítészi és Környezetvédelmi Osztály vezetője 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

456/2014. (XII.18.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 

kódszámú, "Szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Dunaújváros MJV 
Önkormányzatánál" című projektről szóló tájékoztató megtárgyalásáról 

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

ÁROP 1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú "Szervezetfejlesztési projekt 
megvalósítása Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" című 
pályázati projekt megvalósítása során végrehajtott tevékenységeket. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

projekt megvalósítása során megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat, 
melyeket a határozat melléklete foglal össze. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése felkéri a hivatal jegyzőjét és igazgatóit, hogy az önkormányzat 2015. 
évi költségvetése tervezése során a fejlesztési javaslatokat vegyék figyelembe, a 
költségvetés függvényében a feladatokat hajtsák végre. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a 2015. évi 

költségvetés ismeretében a Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatalban történő 
bevezetést követően megvizsgálja az 1.) pontban megjelölt projekt 
megvalósítása során beszerzett City Task szoftver önkormányzati irányítású 
intézményeknél történő bevezetését. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a jegyző 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a gazdasági igazgató 
      a jogi és szervezési igazgató 
      a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
Határidő: az önkormányzat 2015. évi költségvetésének beterjesztésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 15 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

457/2014. (XII.18.) határozata 
 2 új álláshely létesítéséről az Intercisa Múzeumban  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy 2015. január 1-

jétől az Intercisa Múzeum 2 új közalkalmazotti álláshelyet létesítsen, 1 fő múzeumi 
adatrögzítőt és 1 fő műtárgyvédelmi asszisztenst alkalmazzon. Az új 
alkalmazottak illetményét a középfokú végzettségű munkavállalók garantált 
bérminimuma szerint kell megállapítani.  

 
Felelős:    -  a határozat közléséért: 
  a  polgármester 
             -  a határozat közlésében való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója  
Határidő: 2014. december 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt közalkalmazotti létszámbővítést a 2015. évi költségvetés 
előkészítése során vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés előkészítéséért: 
        a jegyző 
      - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2015. évi költségvetés előkészítésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

458/2014. (XII.18.) határozata  
az Intercisa Múzeum Alapító Okirata módosításának elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intercisa Múzeum 474/2012. 
(XI.29.) határozatával elfogadott Alapító Okirata módosítására az alábbi módosító 
okiratot fogadja el: 

 
„ALAPÍTÓ OKIRAT 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a 2012. évi CLII. 
törvény 30. § (3) bekezdésére, a 2012. évi CLII. törvénnyel módosított A muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 39. §-a (1) bekezdésére, az Intercisa Múzeum 474/2012. (XI.29.) 
határozattal elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1) Az Alapító Okirat 12. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok kormányzati funkció kód 
szerinti besorolása kormányzati funkció száma és megnevezése szerint:  
 
013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és  
                     megóvása 
083020 Könyvkiadás 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
 
2) Az Alapító Okirat 9. pontjának címe törlésre kerül, az új cím: „Az intézmény 
pénzügy-gazdálkodási feladatainak ellátása” 
 A 9. pontból törlésre kerül az alábbi szövegrészlet: „önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv” 
        
3) Az Alapító Okirat 19. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 
„Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése: 
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A költségvetési szerv szakalkalmazottainak és egyéb közalkalmazottjainak 
foglalkoztatási jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezése tárgyában született 150/1992. (XI.20) Korm. rendelet az irányadóak.  
Egyes, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá 
nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyára a munka törvénykönyvéről 
szóló törvény rendelkezései az irányadóak. 
Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.” 
 
4) Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak.” 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 
Igazgatóságához – az 1. pontban hozott döntésről a jelen határozat, a jelen 
határozat 1. számú mellékletét képező módosító okirat, valamint a 2. számú 
mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésével – a 
törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából.  
 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
Határidő: 2014. december 27. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

459/2014. (XII.18.) határozata  
a József Attila Könyvtár alapító okiratának módosításáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a József Attila Könyvtár Dunaújváros 
475/2012. (XI.29.) határozatával elfogadott Alapító Okirata módosítására az alábbi 
módosító okiratot fogadja el: 

 
„ALAPÍTÓ OKIRAT 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a József Attila Könyvtár Dunaújváros  
475/2012. (XI.29.) határozatával elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1) Az Alapító Okirat 10 pontjának címe törlésre kerül, az új cím: „Az intézmény 
pénzügy-gazdálkodási feladatainak ellátása” 
 A 10. pontból törlésre kerül az alábbi szövegrészlet: „önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv” 
 
2)  Az Alapító Okirat  12. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„12.  Az intézmény tevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása   082042 
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme   082043 
Könyvtári szolgáltatások                 082044” 
 
3)  Az alapító okirat 15. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
 
„Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.”     
 
4) Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak.” 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához - az 1. 
pontban hozott döntésről a jelen határozat, a jelen határozat 1. számú mellékletét 
képező módosító okirat, valamint a 2. számú mellékletét képező egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésével - a törzskönyvi nyilvántartáson 
történő átvezetés céljából.  
 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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     jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
Határidő:  2014. december 27. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

460/2014. (XII.18.) határozata 
a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány alapító okiratának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros és Környéke 04 

Alapítvány alapító okiratának módosításáról, a közhasznú jogállás megkéréséről 
szóló 182/2014. (V. 29.) határozatát visszavonja.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a Dunaújváros és 

Környéke 04 Alapítvány kuratóriumi tagjának: Pálfalviné dr. Táborosi Évának és 
Szabó Adriennének a lemondását, egyben nyilatkozik arról, hogy helyettük nem 
kíván új tagot jelölni a kuratóriumba. 

 
3. 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 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 Város Önkormányzata, székhelye: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei 
u. 2. 
3. Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata, székhelye: 2421 Nagyvenyim, Fő u. 43. 
4. Ercsi Város Önkormányzata, székhelye: 2451 Ercsi, Fő u. 20. 
5. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata, székhelye: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. 
6. Nagykarácsony Község Önkormányzata, székhelye: 2425 Nagykarácsony, Petőfi 
u. 27. 
7. Előszállás Nagyközség Önkormányzata, székhelye: 2424 Előszállás, Fő tér 3. 
8. Dunapack Papír és Csomagolóanyag Kft., székhelye: 1215 Budapest, Duna utca 
42.” 
 
3. A preambulumból az „ALAPÍTVÁNY” szöveg alatti „mint a közhasznú 
szervezetekről szóló, az 1997. évi CLVI. tv. Hatálya alá tartozó, kiemelkedően 
közhasznú jogállású szervezet” szövegrész törlésre kerül, helyébe „mint közhasznú 
szervezet” szövegrész kerül. 
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4. Az alapító okirat 4. a) pontjának utolsó bekezdéséből „A bankszámla száma: 296-
97511-7083.” szövegrész törlésre kerül. 
 
5. Az alapító okirat 4. a) pontja az alábbiakkal egészül ki: 
„Az alapítók által biztosított pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében az 
alapítók tartoznak legkésőbb a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásáig 
megfizetni az alapítvány számlájára. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként 
juttatott dolog tulajdonjogát legkésőbb a nyilvántartásba vétel iránti kérelem 
benyújtásáig tartozik az alapító átruházni az alapítványra.” 
 
6. Az alapító okirat 4. b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„b) Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes személy vagy jogi 
személy, gazdasági társaság pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, 
vagyonrendeléssel csatlakozhat, annak közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi 
céloknak megfelelően mindenki részesülhet. 
Az alapítványhoz csatlakozóknak minimálisan 200.000.- forint (azaz kétszázezer 
forint) pénzösszeggel vagy ezt az értéket elérő nem pénzbeli támogatással kell 
hozzájárulniuk az alapítvány vagyonához. A csatlakozási szándékot írásban kell 
bejelenteni az alapítvány kuratóriumának. Az alapítványnak történő felajánlás 
elfogadásáról, így az alapítványhoz való csatlakozásról az alapítvány kuratóriuma 
dönt. 
A csatlakozónak a csatlakozás elfogadásától számított 30 napon belül kell a 
pénzösszeget megfizetnie az alapítvány számlájára, illetve a – nem pénzbeli 
támogatásként biztosított – dolog tulajdonjogát vagy a vagyoni értékű jogát 
átruháznia az alapítványra.  
A csatlakozók az alapítvány részére teljesített vagyoni hozzájárulást vagy annak 
értékét nem követelhetik vissza. Az alapítványhoz csatlakozók a csatlakozás 
tényével nem válnak alapítókká.” 
 
7. Az alapító okirat 4. d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„d) 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.” 
 
8. Az alapító okirat 6. a.) - b.) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:  
„a.) Az alapítvány kezelője a hét tagú kuratórium, amely az alapítvány ügyvezető, s 
egyben a legfőbb döntéshozó, képviseleti és ügyintéző szerve. A kuratórium tagjai az 
alapítvány vezető tisztségviselői. 

 
A Kuratórium elnökét és további hat tagját az alapítók együttesen jelölik ki 
határozatlan időtartamra. A kuratóriumi tisztség a tisztségre megválasztott személy 
általi elfogadással jön létre. A kuratóriumi tag feladatait személyesen köteles ellátni.” 
 
„b.) A kuratórium elnöke:  Kubovics Árpád  
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    2400 Dunaújváros, Erkel kert 9. 3/3. 
    Anyja neve: Fodor Mária  
 
             tagjai: Reszegi Imre  
    2400 Dunaújváros, Batsányi u. 15/b. 1. 2. 
    Anyja neve: Pidl Erika  
 
    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 
 
A kuratóriumi tagokra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok: 

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 
közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) 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 
közhasznú szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben 
legalább egy évig –, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
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b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt 
fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) 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. 

Kuratóriumi tag (vezető tisztségviselő) az a nagykorú személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

Nem lehet kuratóriumi tag (vezető tisztségviselő) az, akit bűncselekmény elkövetése 
miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

Nem lehet kuratóriumi tag (vezető tisztségviselő) az, akit e foglalkozástól jogerősen 
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás 
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető 
tisztségviselője nem lehet. 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet kuratóriumi tag 
(vezető tisztségviselő) az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a 
kuratórium tagja.  
 
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.” 
 
9. Az alapító okirat 6. c.) pontjának harmadik bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés kerül: „Nem lehet a kuratórium tagja:  
akivel szemben törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn, 
 az alapító vagy más olyan személy, aki az alapító hozzátartozója 
az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel 

munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban, 
illetve egyéb érdekeltségben áll.” 

 
10. Az alapító okirat 6. d.) pontját az alábbiak szerint módosítjuk: 
 
„d.) A kuratórium tagjának tisztsége megszűnik: 
- lemondással, 
- a kuratóriumi tag halálával, 
- törvényben maghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezte 
esetén, 

- jogszabályban meghatározott esetben visszahívással, 
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- a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 
körben történő korlátozásával. 

A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának 
közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza. 

A kuratóriumi tag megbízatásáról az Alapítványhoz címzett, a Kuratórium elnökéhez 
vagy a Kuratóriumhoz intézett nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül lemondhat. A 
tisztségről való lemondást írásban, igazolható módon kell közölni. A kuratóriumi 
tagság a lemondásról szóló nyilatkozat Alapítvány általi átvételének napján szűnik 
meg. Ha az Alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új 
kuratóriumi tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 
hatvanadik napon válik hatályossá. 
 
A lemondott kuratóriumi tag kérheti a bíróságtól annak nyilvántartásba való 
bejegyzését, hogy vezető tisztségviselői megbízatásáról való lemondása a Polgári 
Törvénykönyv 3:25. § (4) bekezdésében meghatározott hatvan nap elteltével 
hatályossá vált, ha az adat módosítása iránt változásbejegyzési eljárás nincs 
folyamatban.” 
 
11. Az alapító okirat 6. e.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:  
„e.) Az Alapítványt a Kuratórium elnöke képviseli teljes jogkörrel. Az elnök képviseleti 
joga általános, önálló és korlátlan. Akadályoztatása esetén az általa kijelölt 
kuratóriumi tag, ilyen személy hiányában a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag 
helyettesíti. A képviseleti jog átruházása minden esetben írásbeli meghatalmazással 
történik és eseti jellegű. Az alapítvány nevében kötelezettségvállalást tartalmazó 
jognyilatkozatot csak az elnök tehet a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
meghatározott módon. 
Az utalványozásra és a bankszámla feletti rendelkezésre a kuratórium elnöke 
jogosult. Alapítvány bankszámlája felett az elnök rendelkezik. A bankszámla feletti 
rendelkezéshez az elnök aláírása szükséges.” 
 
12. 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.” 
 
13. 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. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem 
beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha 
ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését 
a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.”  
 
14. Az alapító okirat 6. i.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„i.) A kuratórium ülése nyílt, azt az elnök vezeti. Határozatait egyszerű 
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szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 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.” 
 
15. Az alapító okirat 6. j.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„j.) Az alapítványhoz csatlakozó személyeknek vagy szervezeteknek joguk van az 
elnöktől pontos felvilágosítást kérni az alapítványba rendelt pénz, vagy más 
vagyontárgy felhasználásáról.” 
 

16. Az alapító okirat 6. k.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
 
„k.) A kuratórium tagjai feladataikat díjazás nélkül látják el, azonban indokolt és 
igazolt költségeik megtérítésére tarthatnak igényt.” 
 
17. Az alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„11. 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.” 
 
18. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 
 
Dunaújváros, 2014. december 18. 

     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: a Székesfehérvári Törvényszék által megjelölt időpont 
 
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. 
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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 az „A” változatot – mellette szavazott 15 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

461/2014. (XII.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetnél megüresedett álláshelyek 

betöltéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
◦ a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnáziumban 1 fő 4 órás portás álláshelyet 

2015. január 5-től, 
◦ a Móricz Zsigmond Általános Iskolában 1 fő portás álláshelyet 2015. január 5-

től, 
◦ a Dózsa György Általános Iskolában 1 fő takarító álláshelyet 2015. február 14-

től  
betöltse.  

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
  a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő:   a portás álláshelyek betöltésére 2015. 01. 05. 
 a takarító álláshely betöltésére 2015. 02. 14. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Dunaújvárosi Gazdasági 

Ellátó Szervezet igazgatóját, hogy tájékoztassa az Adó, Költségvetési és 
Pénzügyi Osztályt arról, hogy keletkezett-e bérmegtakarítása az 1. pontban 
meghatározott álláshelyek  betöltését követően. Amennyiben keletkezett 
bérmegtakarítás, úgy azzal számoljon el, és intézkedjen annak leadásáról. 

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
  a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:   2015. március 15. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
részére. 

 
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester       
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
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Határidő:   a határozat közlésére: 2014. december 23. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

462/2014. (XII.18.) határozata 
a  Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény működésének 
törvényességi ellenőrzéséről készült megállapítások elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény működéséről szóló ellenőrzési jelentésbe foglaltakat 
elfogadja és megállapítja, hogy az intézmény a hatályos ágazati jogszabályoknak 
megfelelően működik. 

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

határozatot  küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
igazgatójának. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
  a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2014. december 30. 

 



 40 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

463/2014. (XII.18.) határozata 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására kötött szerződés 

módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal – a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
szociális szolgáltatás biztosítása és finanszírozása tárgyában, 2014. január 1-től 
2014. december 31-ig terjedő időszakra – megkötött szerződés 2015. december 
31. napjáig történő hosszabbításához hozzájárul a szerződésben foglalt egyéb 
feltételek változatlanul hagyása mellett. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására, és a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére történő megküldésére.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  a szerződés aláírására: 2014. december 23. 
        a szerződés megküldésére: 2014. december 29. 

 



 41 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

464/2014. (XII.18.)határozata 
a Dr. Card Önkormányzati Egészségkártya programban való részvételről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy nem kíván részt venni a 
Dr. Card Kft. által elindított „Gondoskodó Önkormányzat!” Programban. 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: a határozat közlésére: 2014. december 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” változatot – mellette szavazott 12 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila,  Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás), nem szavazott 2 fő (Izsák 
Máté, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

465/2014. (XII.18.) határozata 
 a Magyar Zenei Kulturális Alapítvány kérelmének elbírálásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem nyújt támogatást a Magyar Zenei 
Kulturális Alapítvány 2015. évi rendezvényeire. 
           
 Felelős:  - a határozat közlésért:  
                   a polgármester 
                 - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                   a jogi és szervezési igazgató 
Határidő:  2014. december 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

466/2014. (XII.18.) határozata 
 a Dunaújvárosi Óvoda 2014. június 1-jével történő állami támogatás lemondás 

költségvetés kihatásának rendezésére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Óvoda 2014. évi 

költségvetésének intézményfinanszírozásából 1.250 E Ft-ot von el, a 
gyermekétkeztetés támogatása jogcímen igényelt állami támogatás évközi 
lemondása miatt.  

 
2. Az 1. pontban szereplő elvonás a Dunaújváros Megyei Jogú Város 2014. évi 

költségvetésének 5. melléklet intézményi tartaléka összegét növeli. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a soron 

következő költségvetési rendelet módosításánál az 1. pontban meghatározott 
változásokat vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a gazdasági igazgató 
       az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: következő költségvetési rendeletmódosítás 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 15 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

467/2014. (XII.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány újévi koncert támogatására 

irányuló kérelmének elbírálásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szonáta 

Zeneművészeti Alapítványt 400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesíti az újévi koncert támogatására, a határozat mellékletét képező 
támogatási szerződés feltételei alapján. 
A támogatás forrása Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (II.21.) 
önkormányzati rendelete 5.b mellékletének „Civil szervezetek támogatási 
tartaléka” sora. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

kötelezettségvállalás teljesítésére, a támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                       a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztályvezető 
Határidő: 2015. január 10. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 1.) pontban 

meghatározott kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés soron következő 
módosításakor vegye figyelembe. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért, 
                  a polgármester 
  - a kötelezettségvállalás teljesítésében való közreműködésért: 
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztályvezető 
              - a költségvetés előkészítéséért: 
                  a jegyző 
              - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                  az adó, költségvetési pénzügyi osztályvezető 
Határidő:  a 2014. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány 
elnökének. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
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    a polgármester 
  - a határozat közlésében való közreműködésért: 
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztályvezető  
Határidő: 2014. december 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
                                Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
                                              468/2014. (XII.18.) határozata 

a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó éves 
megállapodás 1. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. évi költségvetése alapján a 

Vízkár elhárítási szakfeladatról 2014.évre bruttó 119.671.147 Ft-ot  2015. évre 
bruttó 39.890.383.- Ft-ot biztosít a magas parti védelmi rendszer  üzemeltetésére. 
A 2014. évi előirányzat 1.000.000.-.Ft-tal megemelésre kerül. 
A feladatot a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat látja el 2014. március 1-től 2015. 
március 31-ig. 

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

partvédelmi rendszer üzemeltetésére 1.000.000.-Ft-ot  hagy jóvá, mely 
kötelezettségvállalás fedezete a 2014. évi költségvetés általános tartalék sorból 
biztosított. 

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

a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal a magas partvédelmi rendszer 
üzemeltetéséről szóló, a határozat mellékletét képező megállapodás 1. számú 
módosítását aláírja. 

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

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

                
Felelős:  - a megállapodás aláírásáért: 
                  a polgármester 
               -  a költségvetés módosításáért: 
                  a jegyző 
              -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
Határidő: 2014. december 19. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
          Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

469/2014. (XII.18.) határozata 
a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási szerződés /2015.január-március/ megkötéséről. 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási területén 

végzett közfeladatok 2015. január-március hónapban történő ellátására bruttó 
158.462.921.-Ft összegben a DVG Zrt.-vel a határozat mellékletét képező 
szolgáltatási keretszerződést köt. 

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

közigazgatási területén  végzett közfeladatok ellátására 158.462.921 .-Ft-ot  hagy 
jóvá, mely kötelezettségvállalás  fedezete a 2015. évi költségvetésben biztosított. 

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

hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal 2015. január-március hónapra szóló,  a határozat 
mellékletét képező szolgáltatási keretszerződést aláírja. 

                  
Felelős:  -  a szerződés aláírásáért: 
                   a polgármester 
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő: 2014. december 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
470/2014.(XII.18.) határozata 

2015. január-március hónapokra hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
keretszerződés megkötésére 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat 1.számú 

mellékletét képező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási keretszerződést 
megismerte és jóváhagyja az abban foglaltakat 9.900.000,-Ft összegben. 

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

a    DUNANETT Nonprofit Kft.-vel a 1. pontban jóváhagyott keretszerződést írja 
alá. 

 
Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 
                  a polgármester 
              -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
Határidő:  2014. december 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú város Közgyűlésének  
471/2014. (XII.18.) határozata  

tag jelöléséről a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és 
Közszolgáltató Zrt. Igazgatóságába 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy Hingyi 

László önkormányzati képviselő úr a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. Igazgatósági tagságának tisztségét 
összeférhetetlenség miatt nem fogadta el. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dráviczki Mártont 2400 

Dunaújváros,   Kossuth L. u. 9. I. 1. szám alatti lakost jelöli a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. Igazgatóságába. 

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

elfogadott határozatot küldje meg a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. címére. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 

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

Határidő: 2014. december 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

472/2014. (XII.18.) határozata 
Ócsa Város Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata valamint 

Délegyháza Község Önkormányzata Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárulását adja Ócsa Város 

Önkormányzata és Taksony Nagyközség Önkormányzata 2015. január 1. napjával 
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő 
csatlakozásához. 

  
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem javasolja az újonnan csatlakozó 

önkormányzatokra a Társulási Megállapodás XI/3. pont harmadik bekezdésében 
foglaltak alkalmazását, tekintettel arra, hogy a csatlakozás időpontjában új projekt 
előkészítése zajlik, amelynek költségei ezt követően fognak jelentkezni. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Délegyháza Község 

Önkormányzatának 2015. január 1-vel történő csatlakozásához hozzájárulását 
megadni nem tudja, mivel a csatlakozási szándékról a társulni kívánó 
önkormányzat képviselő-testületének legalább hat hónappal korábban kell a 
határozatot meghozni, Délegyháza község Önkormányzata Képviselő-testülete 
pedig erről 2014. július 2-án döntött. 

 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármester, hogy az 

elfogadott határozatot küldje meg a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Projekt Irodájának 8154 Polgárdi, Batthyány Lajos u. 
132. címére 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  2014. december 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő 
(Pintér Tamás), tartózkodott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

473/2014. (XII.18.) határozata 
a Városháza tér karácsonyi díszvilágítása költségeiről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városháza tér karácsonyi 

díszvilágítására  1.712.521,- Ft-ot  biztosít. A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft-vel e tárgyban 
megkötendő, a határozathoz mellékelt megállapodás aláírására. 

 A kiadásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet 5.b. melléklet „Pénzeszköz átadások tartaléka” sora 
terhére átcsoportosított forrásból, a rendelet 5. melléklet  „Kulturális, oktatási és 
ifjúsági feladatok” dologi kiadások sora terhére kell biztosítani. 

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

pontban elhatározottakat a 2014. évi költségvetés következő módosítása során 
vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
  a jogi és szervezési igazgató        
 - a költségvetés módosításáért: 
  a jegyző 
 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
 Határidő: a 2014. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Pintér Tamás), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

474/2014. (XII.18.)  határozata  
 a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Non-profit Kft. működéséhez szükséges 

forrás biztosítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi 
Kistérségi Turisztikai Non-profit Kft. részére Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a 2014. évi költségvetéséről és a végrehajtásának szabályairól 
szóló 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendeletének az átadott pénzeszközök tartalék 
előirányzata terhére 3.000.000,- Ft összegű működési célú forrást biztosít 
megbízási díjként a szerződésben megjelölt feladatokra. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja jelen 

határozat mellékletét képező megbízási szerződés módosítását, egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert a módosított megbízási szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért 
        a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 30  
        napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetés soron következő 
módosításakor vegye figyelembe, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés módosításáért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke  
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
              - az Adó, Költségvetési, Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: a költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az I. határozati javaslatot – mellette szavazott 15 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

475/2014. (XII.18.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt. között Csónakház-Dunaújváros, Duna-parti út 391/1 hrsz-ú 
ingatlan vonatkozásában fennálló üzemeltetési szerződés meghosszabbítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 391/1 hrsz-ú 

Csónakház megnevezésű ingatlan üzemeltetésére 2014. március 17-én létrejött 
szerződést 2015. december 31. napjáig meghosszabbítja. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező üzemeltetési 
szerződés módosítás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő  
                   8 napon belül 
                 - a szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését követő 30 napon  
                   belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2015. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor 
vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás 
teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                a pénzügyi bizottság elnöke  
                a Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési, Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés II-es határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
476/2014. (XII.18.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. között dunaújvárosi 1449/4 hrsz.-ú és a1449/5 hrsz.-ú 
ingatlanok őrzésére kötött vállalkozási szerződés meghosszabbítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 1449/4 hrsz.-ú, kivett 

„malom, Műemlék v. Kúria, Irodaház” megnevezésű, Magyar út 35. szám alatt, 
valamint a dunaújvárosi 1449/5 hrsz.-ú kivett „beépítetlen terület” megnevezésű, 
Petőfi S. u. 13. szám alatt található ingatlanok őrzés-védelmi, valamint porta- és 
járőrszolgálat feladatok ellátására 2014. március 21. napján kötött vállalkozási 
szerződést 2015. december 31. napjáig meghosszabbítja, azzal, hogy a vállalkozási 
óradíjat 4%-kal megemeli. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező vállalkozási 
szerződés módosítás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő 

8 napon belül  
- a szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését követő 30 napon 

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2015. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor 
vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás 
teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke  
                 a Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési, Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

477/2014. (XII.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás vagyonfelosztási 

szerződésének elfogadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú 
Kistérségi Társulás vagyonának felosztásáról szóló, jelen határozat mellékletét 
képező vagyonfelosztási szerződést jóváhagyja, s felhatalmazza Cserna Gábor 
polgármestert a vagyonfelosztási szerződés aláírására. Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a vagyonfelosztási szerződés 2. számú 
mellékletét képező kis értékű és nagy értékű tárgyi eszközöket 2015. december 
31-ig a nagykarácsonyi 319/4. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 2425 
Nagykarácsony, Rákóczi u. 13. szám alatt található ingatlannal együtt kívánja 
értékesíteni. Amennyiben az ingatlan és a tárgyi eszközök együttes értékesítésére 
2015. december 31-ig nem kerül sor, abban az esetben ezen időpontot követően 
az ingatlan és a tárgyi eszközök külön is értékesíthetőek.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  a szerződés aláírására: 2014. december 31. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsának. 
 
Felelős:  - a határozat közléséért: 

   a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

        a jogi szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2014. december 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 12 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Tamás, Szabó Zsolt) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

478/2014. (XII.18.) határozata 
az önkormányzat hivatalos Internetes honlapjának (dunaujvaros.hu) 

üzemeltetésére vonatkozó döntés meghozataláról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata hivatalos honlapjának (dunaujvaros.hu.) üzemeltetésével megbízza 
határozott időre, 2015. január 01-től 2015. december 31-ig a Qualityweb Kft.-t 
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 33. fszt. 2.) azzal, hogy a szolgáltatás 
díja 215.000,- Ft + áfa/hó összeg, mely összeget a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2015. évi költségvetés terhére biztosítja. 

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

körülírt megbízási szerződés alapján a Qualityweb Kft. a következő szolgáltatásokat 
köteles nyújtani: 
- hoszting szolgáltatás (szerverbérléssel), 
- tartalmi adminisztráció (tartalomfeltöltés, honlap adminisztráció), 
- adminisztrálás, karbantartás, felügyelet, 
- grafikai újratervezés, 
- folyamatos funkcióbővítés, 
- egyéb kérések teljesítése. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a megbízási szerződés teljesítése 

során az önkormányzat részéről kapcsolattartónak a sajtószóvivőt jelöli ki. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, utasítja továbbá a határozat mellékleteként csatolt megbízási szerződés 
módosítás aláírására. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a sajtószóvivő    
  a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat közlésére: a határozatnak az 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetés tervezésekor vegye 
figyelembe. 

  
    Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
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                     a polgármester 
                   - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                     a humán szolgáltatási igazgatóság 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:    2015. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Pintér Tamás módosító indítványát, mely „a 
Médiaház tulajdonosi képviseletének döntéshozója kizárólag Mádai Balázs legyen a 
következő három hónapos időszakban”  – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Iván László, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Hingyi László, Pintér Attila, Sztankovics László), 
tartózkodott 3 fő (Cserni Béla, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – elfogadta. 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné,  
Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Pintér Attila), tartózkodott 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Pintér Tamás, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Cserni Béla, Iván László, 
Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(Gál Roland képviselő közvetlenül a szavazása után jelezte a közgyűlés és a 
jegyzőkönyvvezető felé, hogy „igen”-nel szavazott és kérte, hogy szavazatát 
„tartózkodik”” szavazatként vegyék figyelembe. Ezáltal az „igen” szavazatok száma 
7-re módosult.) 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Pintér Tamás módosító indítványát, mely „a 
Médiaház tulajdonosi képviseletének döntéshozója kizárólag Mádai Balázs legyen a 
következő három hónapos időszakban”  – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, 
Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Pintér Attila), tartózkodott 5 fő (Cserni Béla, Gál 
Roland, Hingyi László, Lőrinczi Konrád, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – elfogadta. 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila), tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
479/2014. (XII.18.) határozata 

az önkormányzati érdekeltségű Média rendszer működtetésének 
meghosszabbításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Dunaújvárosi Vagyonkezelő 

Zrt.-t, hogy az önkormányzat nevében és megbízásából írjon ki 2015. április 1-től 
2019. március 31-ig terjedő időszakra közbeszerzési eljárást az önkormányzati 
érdekeltségű média rendszer működtetésére.  

 
 Felelős: -  a határozat közléséért:   
             a polgármester 
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        - a határozat közlésében való közreműködésért: 
         a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
       - a határozat végrehajtásáért: 
         a DVG Zrt. elnök vezérigazgatója                                                                   
 Határidő:  - a határozat közlésére: 2014. december 19. 
      
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 

részére az önkormányzati érdekeltségű médiarendszer működtetésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárásra és a médiarendszer működtetésre vonatkozó szerződések 
megkötésére a 2015-2019. évi költségvetésében fedezetet biztosít az alábbi 
bontásban: 

 
2015. év 130.000.000 Ft +áfa,  
2016. év 175.000.000 Ft +áfa, 
2017. év. 175.000.000 Ft +áfa, 
2018. év  175.000.000 Ft +áfa, 
2019. év március hó 31. napjáig 45.000.000 Ft+áfa 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati érdekeltségű 

média rendszer működtetéséről a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel megkötött 
szerződését meghosszabbítja 2015. március 31-éig. Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlése a működtetés díját 2015. január 1-je és 2015. március 31-e 
közötti időszakra 43.160.000,- Ft +áfa összegben jóváhagyja azzal, hogy a 
Médiaház tulajdonosi képviseletének döntéshozója kizárólag Mádai Balázs legyen 
a következő három hónapos időszakban.  

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

pontban meghatározottakat a 2015 - 2019. évi költségvetések előkészítése során 
vegye figyelembe. 

 
 Felelős:    - a költségvetés előkészítéséért: 
           a jegyző 
         - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                              az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:    a 2015-2019. évi költségvetések előkészítésének időpontja 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a 3. pont szerinti feladatellátásra vonatkozó - jelen határozat mellékletét képező - 
megbízási szerződés meghosszabbítását írja alá.  

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

      a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
        a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő: 2014. december 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 
2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

480/2014. (XII.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nkft. 

törzstőke emelése tárgyában 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 
409/2014.(XI.27.) határozata 1. pontját módosítani kívánja oly módon, hogy a 
Dunaújvárosi Főiskola- Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nkft.-t nem részesíti 
25.200.000,-Ft összegű támogatásban, egyúttal nem kerül sor a DMJV 
Önkormányzata, mint támogató, a Dunaújvárosi Főiskola- Dunaújvárosi Kézilabda 
Akadémia Nkft, mint kedvezményezett és az Uniszol- Létesítménygazdálkodási 
Zrt., mint üzemeltető közötti támogatási szerződés aláírására, tekintettel arra, 
hogy az Nkft. vállalja, hogy egyéb pénzeszközeiből évi minimum 25.200.000,-Ft 
összeget megfizet a HUNÉP-Uniszol Zrt. részére létesítményhasználat fejében. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
jelen határozat mellékletét képező, a  Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia Közhasznú Nkft., a HUNÉP-Uniszol Zrt. és a DMJV 
Önkormányzata közötti, létesítményhasználati díj megfizetésére vonatkozó 
szerződés aláírására. 

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

Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nkft. alapítója, és 100 %-os 
tulajdonosa,- úgy határoz, hogy a Nkft. törzstőkéjét  25.200.000,-Ft, azaz 
Huszonötmillió-kétszázezer forint készpénz befizetésével megemeli oly módon, 
hogy a 25.200.000,-Ft-ot a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2015. évi költségvetés a sportlétesítmény bérleti díj előirányzat terhére biztosítja, 
így a törzstőke összege 267.700.000,- Ft lesz. A törzstőke emelés feltétele, hogy a 
Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nkft. a 2014. 
évi létesítményhasználati díj megfizetésére vonatkozó bérleti szerződés alapján 
egyéb pénzeszközeiből a Hunép-Uniszol Zrt. részére átutalt 20.000.000,-Ft-ról 
elszámoljon és az elszámolás elfogadásra kerüljön az oktatási, kulturális, ifjúsági 
és sportbizottság által.  

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

tőkeemelés összegét 2015. július 30-ig a társaság bankszámlájára befizeti. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 2.) 
pontban foglaltak szerint módosított, a Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia Közhasznú Nkft. által előkészített Alapító Okirat módosítás, 
és annak egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírására, az ügyrendi 
igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. Felhívja a társaság 

 



 61 

ügyvezető igazgatójának figyelmét, hogy az Alapító Okirat módosításának 
cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
                 a Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú  
                 Nkft. ügyvezetője        
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 

nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 1. pont 2. idézett pontjában 
„200.000.000,- Ft/év összeggel”, a 5. idézett pontjában pedig „a 2015. évi 
költségvetés tervezésekor vegye figyelembe” szövegrészek kiegészítésével – 
mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila), 
nem szavazott 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

481/2014. (XII.18.) határozata 
 a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 426/2014. 

(XI.27.) határozatát 2. és 4., és 5. pontjait az alábbiak szerint módosítja:  
 

„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény 9. § (1) bekezdés ka) pontja alapján megbízza a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló DVG Zrt.-t a 
dunaújvárosi 325 hrsz.-ú, Fabó Éva Sportuszoda 2015. január 06-tól kezdődő 
2015. december 31-éig határozott időre történő üzemeltetésére azzal, hogy az 
Uszoda üzemeltetését bruttó 200.000.000,- Ft/év összeggel kívánja támogatni. 

„4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, és a DVG 
Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Fabó 
Éva Sportuszoda ingatlana, és ingóságainak leltár szerinti átadás-átvételére a 
jelenlegi üzemeltetővel, a DVCSH Kft.-vel egyeztetett időben, legkésőbb 2015. 
január 05-ig.” 

„5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetés tervezésekor vegye 
figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.„ 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 427/2014. (XI.27.) határozatát 
hatályon kívül helyezi. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat előkészítő osztály általi átvételét követő 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” változatot egy új 2. ponttal „2. Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az érvényben lévő kölcsönszerződés 
visszafizetési dátuma 2015. április 30-ára módosuljon. Felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a módosító szerződést az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményezését 
követően aláírja. Utasítja a polgármestert a határozat közlésére.” – mellette szavazott 
13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Hingyi 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

  
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

482/2014.(XII.18.) határozata 
a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület által a DPASE Kft.-től 

átvállalt 80.000.000,- Ft kölcsön vissza nem térítendő támogatássá 
módosításáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járul hozzá, hogy a Dunaújváros 
Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület (2407 Dunaújváros, Pálhalma 1.) által a 
DPASE Kft.-től (2400 Dunaújváros, Barátság u. 38.) átvállalt 80.000.000,- Ft 
kamatmentes kölcsön vissza nem térítendő támogatássá módosuljon, egyben 
felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az érvényben lévő 

kölcsönszerződés visszafizetési dátuma 2015. április 30-ára módosuljon. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító szerződést az ügyrendi, igazgatási 
és jogi bizottság véleményezését követően aláírja. Utasítja a polgármestert a 
határozat közlésére.  

 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
                 - a szerződés módosításáért: 
                    a polgármester 
Határidő: - a határozat közlésére: 2014. december 29. 

- a szerződés módosítására: 2015. január 20. 
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