
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 19-ei nyílt 
ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés 38. napirendi pontként a „Javaslat az Integrált 
Területi Program összeállításához kapcsolódó szakértői tevékenység tárgyú 
eljárásban való részvételre” 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), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

98/2015. (III.19.) határozata 
„Javaslat az Integrált Területi Program összeállításához kapcsolódó szakértői 
tevékenység tárgyú eljárásban való részvételre” című előterjesztés sürgősségi 

indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. március 19-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként történő felvételre vonatkozó napirend tárgyalására, mely 
„Javaslat az Integrált Területi Program összeállításához kapcsolódó szakértői 
tevékenység tárgyú eljárásban való részvételre” című előterjesztést 38. sorszámmal 
felveszi a közgyűlés napirendjére. 
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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 

99/2015. (III.19.) határozata 
a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjének megválasztásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. március 19-ei nyílt ülés 
jegyzőkönyvének vezetésével Ráczné Bodó Beátát, a közgyűlési és informatikai 
osztály munkatársát bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

100/2015. (III. 19.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. március 19-ei ülés napirendi 
pontjait elfogadta az alábbiak szerint:  
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben 
hozott polgármesteri határozatokról 

 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
4. Javaslat az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 1/2008.(I.18.) 

önkormányzati rendelet módosítására különös tekintettel a tárgyévi költségvetési 
rendeletben foglaltakkal való összehangolására 

 
5. Javaslat az alapellátási területi ellátási kötelezettségről szóló 15/2012. (III. 9.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében 
biztosított étkeztetési térítési díjairól szóló 46/2011. (XI.18.) önkormányzati 
rendelet módosítására  

 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő 

szociális és gyermekjóléti intézmények által nyújtott ellátások térítési díjainak 
meghatározására, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének az önkormányzat fenntartásában működő szociális és 
gyermekjóléti intézményekről szóló 22/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 
módosítására 

 
8.  Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetnél megüresedett álláshely 

betöltésére  
 
9. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézményben megüresedett 

álláshely betöltésére  
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10. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény alapító okiratának 
módosítására 

 
11. Javaslat az egyes önkormányzati intézmények gazdasági feladatainak ellátására 
 
12. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Városnak az ATRIUM PLUS projekthez való 

csatlakozásáról 
 
13. Javaslat a Peter Cerny Alapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálására 
 
14. Javaslat a Rudas-Alapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálására 

 
15. Javaslat a Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány támogatás iránti kérelmének 

elbírálására 
 
16. Javaslat a Muzsikáló Fiatalok Alapítvány támogatás iránti kérelmének 

elbírálására 
 
17. Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány alapító okiratának módosítására, a 

közhasznú jogállás kérelmezésére 
 
18. Javaslat „A látó szemért” Közalapítvány alapító okiratának módosítására, a 

közhasznú jogállás kérelmezésére 
 
19. Javaslat a DV N Zrt.  2014. évi beszámolójának és 2015. évi bevétel és 

ráfordítástervének elfogadására 
 
20. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2014. évi éves beszámolójának 

elfogadására, valamint pótbefizetés meghatározására  
 
21. Javaslat  a víziközmű rendszerre vonatkozó  beruházási terv elfogadására és a 

Gördülő fejlesztési terv benyújtáshoz szükséges meghatalmazás megadására 
 
22. Javaslat a Rácalmás Város Önkormányzatával a körforgalmi csomópont 5. ág 

kialakítására vonatkozó megállapodás alapján történő elszámolásra, forrás 
meghatározására 

 
23. Javaslat a Dunaújváros, külterület 0191 hrsz.-ú, erdő megnevezésű ingatlan 

megvásárlására 
 
24. Javaslat a Petőfi Sándor Általános Iskola bejárati híd felújítására 
 
25. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási keretszerződés /2015. január-március hónap/ 2. számú 
módosítására 

 
26. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási keretszerződés /2015.április-december hónap/ megkötésére 
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27. Javaslat 2015. április-december hónap hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
keretszerződés megkötésére 

 
28. Javaslat az önkormányzati érdekeltségű Médiaközpont működtetésére vonatkozó 

döntés meghosszabbítására és a 479/2014.(XII.18.) határozat módosítására 
 
29. Javaslat a  25. Rockmaraton Fesztivál megrendezésére és támogatására 
 
30. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. a Balatonszabadi Sóstó 

üdülőépületének komplett felújítására vonatkozó árajánlat elfogadására 
 
31. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 316/2 hrsz.-ú futball 

stadion és kiszolgáló részeinek felújításával felmerülő többlet üzemeltetési díjak 
megfizetésének vállalására és forrás megjelölésére 

 
32. Javaslat a Dunaújváros PASE és DPASE Kft. részére vissza nem térítendő 

pályázati önrész támogatás és a 317/2 hrsz.-ú ingatlan (Vidámpark)  
biztosítására az egyesület sportfejlesztési programjának megvalósításához 

 
33. Javaslat Dunaújváros, Bagolyvár utca, Berkenye köz, Szilvás utca úttest melletti 

járda építésére vonatkozó képviselői indítvány megtárgyalására 
 
34. Javaslat Dunaújváros, Újtelep városrész lakó-pihenő övezetté nyilvánításával 

kapcsolatos képviselői indítvány megtárgyalására 
 
35. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a településen élő ifjúság 

önkormányzati működésbe bevonása tárgyában 
 
36. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi 

és Lakásügyi, illetve Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai 
Bizottságában történő személycserére 

 
37. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi 

közbeszerzési terve elfogadására 
 
38. Javaslat az Integrált Területi Program összeállításához kapcsolódó szakértői 

tevékenység tárgyú eljárásban való részvételre 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

101/2015. (III.19.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. március 19-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

102/2015. (III.19.) határozata 
„Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nkft. 

kérelmére tagi kölcsön átcsoportosításának jóváhagyására ” című 
előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. március 19-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunaújvárosi 
Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nkft. kérelmére tagi kölcsön 
átcsoportosításának jóváhagyására”, zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés c) pontra való hivatkozással, az Mötv. 50. §-a alapján. Indoka: az 
előterjesztés nyilvános tárgyalása az önkormányzat üzleti érdekét sértheti.   
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

103/2015. (III.19.) határozata 
a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. március 19-ei zárt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat a „Dunaújváros Közbiztonságáért” díj adományozására 
 
2. Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nkft. 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

104/2015. (III.19.) határozata 
a zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjének megválasztásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. március 19-ei zárt ülés 
jegyzőkönyvének vezetésével Ráczné Bodó Beátát, a közgyűlési és informatikai 
osztály munkatársát bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
105/2015. (III.19.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. március 19-ei zárt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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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 a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 4 
fő (Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta. 
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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), ellene szavazott 1 fő 
(Szabó Zsolt), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 fő (Pintér Attila, 
Pintér Tamás) – megalkotta az 5/2015. (III.20.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Pintér Attila) – 
megalkotta a 6/2015. (III.20.) önkormányzati rendeletet. 
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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) – megalkotta a 7/2015. 
(III.20.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Pintér Attila) – megalkotta a 
8/2015. (III.20.) önkormányzati rendeletet. 

 



17 
 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” 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 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 

106/2015. (III.19.) határozata 
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai intézményben a hideg élelem nyersanyag normájának emelésére  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény és 
Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonaiban a reggeli, uzsonna és hideg 
vacsora élelmezési nyersanyagnormáit 2015. május 1-jétől az alábbiak szerint 
határozza meg: 

       Étkezési forma megnevezése       Nyersanyagnorma (Ft)       +       ÁFA  (Ft) 
            -  reggeli                                              90.-                                      24.- 
            -  uzsonna                                           70.-                                      19.- 
            -  hideg vacsora                                120.-                                       32.- 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesített 

Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai - a térítési díj 
emeléséből származó - bevételi előirányzatát 4.054.050.- Ft összeggel 
megnövelje azzal, hogy a többletforrásból 1.435.100.- Ft-ot 2015. május 1-jétől a 
vásárolt hideg élelmezéssel kapcsolatos kiadásainak fedezetére fordítsa. A 
fennmaradó 2.618.950.- Ft összeget az intézmény felújításra fordíthatja.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a térítési díj emeléséből származó, a 

2. pontban meghatározott 1.435.100.- Ft-on és 2.618.950.- Ft-on felüli összeggel -  
2.618.950.- Ft-tal - csökkenti az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi 
Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény 2015. évi finanszírozását. 

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

pontokban foglalt kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosítása során vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
               - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2015. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
időpontja 
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 
határozatot küldje meg az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai intézmény vezetője részére.  

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2015. március 27. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 

intézményi térítési díj összegéről a lakosságot a szociális ágazati portálon történő 
közzététel útján tájékoztassa. 

Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
              a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2015. március 27. 
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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) – megalkotta 
az „A” változatú 9/2015. (III.20.) önkormányzati rendeletet. 
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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, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gál Roland) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

107/2015. (III.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetnél megüresedett álláshely 

betöltéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója a Móra Ferenc Általános 
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben 1 fő takarító 
álláshelyet 2015. március 20. napjától betöltse.  

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
  a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő: 2015. március 20. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Dunaújvárosi Gazdasági 

Ellátó Szervezet igazgatóját, hogy tájékoztassa az Adó, Költségvetési és Pénzügyi 
Osztályt arról, keletkezett-e bérmegtakarítása az 1. pontban meghatározott 
álláshelyek megüresedése és betöltése közötti időszakban. 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. április 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 
Határidő: a határozat közlésére: 2015. március 26. 
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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, 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 (Gál Roland) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

108/2015. (III.19.) határozata 
a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézményben megüresedett álláshely 

betöltéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Bölcsődék 

Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatóságán 2015. március 12. napjától 
megüresedett 1 fő 8 órás szállító-rakodó álláshelyet az intézmény igazgatója 
2015. április 1. napjától betöltse. 

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
  a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

 Határidő:  az álláshely betöltésére: 2015. március 31. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
igazgatója részére. 

 
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester       
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   a határozat közlésére: 2015. március 26. 
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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, 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 (Gál Roland) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

109/2015. (III.19.) határozata  
a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény alapító okiratának 

módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága 
Dunaújváros  intézmény alapító okiratának módosításáról szóló 48/2015. (II. 19.) 
határozatot visszavonja, egyúttal a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
489/2012. (XII. 13.) határozattal elfogadott Alapító Okirata módosítására az alábbi 
módosító okiratot fogadja el: 
 

„Okirat száma: 1319-20/2015. 
Módosító okirat 

 
A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros költségvetési szerv Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlése által 2012. december 13. napján a 489/2012. (XII. 13.) 
határozattal kiadott, 2013. január 1. napjától hatályos alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése …/2015. (III. 19.) határozatára figyelemmel – a 
következők szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979. november 20.” 
 
2. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
„3.2. A költségvetési szerv fenntartója 
3.2.1. megnevezése: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.” 
 
3. Az Alapító Okirat az alábbi rendelkezéssel egészül ki:  
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
A bölcsőde biztosítja a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján. Ha a gyermek a 3. évét 
betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai 
nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a 
bölcsődében. 
A bölcsőde ellátja a fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását is. A bölcsődei 
ellátásban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja 
szerinti gyermek legfeljebb hatéves koráig vehet részt.” 
 
4. Az Alapító Okirat 8.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
2 041232 Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás 
3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
4 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
5 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 

nappali intézményében 
6 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében” 

 
5. Az Alapító Okirat az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
„5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre bízza meg, melyet pályázat kiírása előz meg 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint, 
és gyakorolja tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényben foglalt rendelkezések alapján a munkáltatói jogokat. Az egyéb 
munkáltatói jogokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.” 
 
6. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti 
jogviszony  

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 

3 megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 

4 
közfoglalkoztatási 
jogviszony 

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 
A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét a Bölcsődék 
Igazgatósága Dunaújváros intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza.” 
 
7. Az Alapító Okirat 1.3., 2.1., 8.2., 8.3., 9., 12-13. pontját, az 1. mellékletét és a 3. 
pontban lévő „A tagintézményekben kialakított csoportok számait az alapító okirat 1. 
melléklete tartalmazza.” szövegrészt hatályon kívül helyezi. 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni.” 
 
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 
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szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson 
történő átvezetés céljából.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a  polgármester  
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   2015. március 27. 
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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 (Szabó Zsolt), 
tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

110/2015. (III.19.) határozata 
egyes önkormányzati intézmények gazdasági feladatainak ellátásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése rögzíti, hogy az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján az Útkeresés Segítő 
Szolgálat, az Egészségmegőrzési Központ, a Bartók Kamaraszínház és 
Művészetek Háza, a József Attila Könyvtár Dunaújváros és az Intercisa Múzeum 
önkormányzati intézmények gazdasági szervezeteinek feladatát a Dunaújvárosi 
Gazdasági Ellátó Szervezet látja el 2015. április 1. napjától.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 1. napjától a következő 

munkakörökkel csökkenti az alábbi intézmények közalkalmazotti létszámát: 
 

Intézmény / munkakör megnevezése Létszám 
Útkeresés Segítő Szolgálat: 
 gazdasági vezető 1 fő 
 pénzügyi ügyintéző 1 fő 
 gazdasági ügyintéző 1 fő 
összesen: 3 fő 
Egészségmegőrzési Központ: 
 gazdasági vezető  1 fő 
 gazdasági ügyintéző  1 fő 
összesen: 2 fő 
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza: 
 gazdasági vezető 1 fő 
 pénztáros 1 fő 
 munkaügyi ügyintéző  1 fő 
 főkönyvi könyvelő 1 fő 
összesen: 4 fő 
József Attila Könyvtár Dunaújváros: 
 gazdasági vezető  1 fő 
 főkönyvi könyvelő 1 fő 
 pénztáros, titkárnő 1 fő 
összesen: 3 fő 
Intercisa Múzeum: 
 gazdasági ügyintéző  1 fő 
összesen: 1 fő 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 

Szervezet gazdasági szervezetének közalkalmazotti létszámát 2015. április 1. 
napjától 13 fővel megemeli. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az intézmények vezetőit, hogy 
a 2. pontban megnevezett munkakörökben foglalkoztatott személyek tekintetében 
a – munkáltató személyében bekövetkező változás miatt a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény jogutódlással kapcsolatos 
rendelkezéseit (Kjt. 24. § (3) bekezdés) és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény idevonatkozó rendelkezéseit (Mt. 36-40. §, és 265. §) figyelembe 
véve – az átadás-átvétel érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg. 

 
  Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
  a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
  az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
  az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
  a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
  a József Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatója 
  az Intercisa Múzeum igazgatója 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
   a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
 Határidő:     2015. 03. 31. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a 2. pontban megnevezett 

intézmények vezetőit, hogy a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel érintett 
munkavállalókhoz kötődő költségvetési előirányzatot az önkormányzat részére 
adják le. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
  a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 

  az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
  az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
  a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
  a József Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatója 
  az Intercisa Múzeum igazgatója 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
   a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
 Határidő:     a 2015. évi költségvetési rendelet soron következő  

módosításának időpontja 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az intézmények vezetőit, hogy 

az 1. pontban foglalt döntést figyelembe véve vizsgálják felül az intézmény 
szervezeti és működési szabályzatát, valamint belső szabályzatait.  

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
   a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
  az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
  az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
  a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
  a József Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatója 
  az Intercisa Múzeum igazgatója 
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  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő:      2015. június 30. 
 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet, az Útkeresés 
Segítő Szolgálat, az Egészségmegőrzési Központ, a Bartók Kamaraszínház és 
Művészetek Háza, a József Attila Könyvtár Dunaújváros és az Intercisa Múzeum 
intézményvezetője részére. 

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért:  

                     a polgármester       
                  -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő:  a határozat közlésére: 2015. március 23. 
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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 1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
111/2015. (III.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
ATRIUM PLUS projekthez való csatlakozásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rész vegyen az ATRIUM PLUS 
projektben. 

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

gondoskodjon az 1. pontban foglaltaknak megfelelő nyilatkozat elkészíttetéséről, 
és juttassa el azt az ATRIUM PLUS projekt döntéshozóinak. 

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
        az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
     -  a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2015. március 31. 
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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, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

112/2015. (III.19.) határozata 
a Peter Cerny Alapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Peter Cerny Alapítvány a Beteg 

Koraszülöttek Gyógyításáért részére működési költségeihez 600.000,- Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást nyújt.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Peter Cerny Alapítvány 

támogatására a 2015. évi költségvetési rendelet 5.b mellékletének Működési 
céltartalék cím „Pénzeszköz átadások tartaléka” sorát határozza meg. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Peter Cerny Alapítvánnyal a céltámogatási 
szerződést kösse meg azt követően, hogy az európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszterelnökség által működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes 
felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben 
nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett 
támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági 
rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami 
támogatásnak minősül. 

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért  
    a polgármester 
  -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály  
                                 osztályvezetője  
                    -           a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért 
                                az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: -  a határozat közlésére:  2015. március 31.  

- a szerződés aláírására: a Miniszterelnökség által működtetett 
Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata 
 eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 nap 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
      Felelős:    - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
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     a polgármester 
     - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
                       a költségvetés módosításáért: 
    a jegyző 
  - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
    az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:    a 2015. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának  
    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 

113/2015. (III.19.) határozata 
 a Rudas-Alapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Rudas-Alapítvány részére 

300.000,-Ft., azaz háromszázezer forint összegű vissza nem térítendő támogatást 
nyújt.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Rudas-Alapítvány támogatására a 

közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelete 5.b mellékletének Működési céltartalék cím „Pénzeszköz 
átadások tartaléka” sorát határozza meg. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a határozat mellékletét képező céltámogatási 
szerződést kösse meg azt követően, hogy az európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszterelnökség által működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes 
felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben 
nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett 
támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági 
rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami 
támogatásnak minősül. 

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért  
    a polgármester 
  -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője  
                   -   a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért 
                       az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2015. március 31.  
 - a szerződés aláírására: a Miniszterelnökség által működtetett  
  Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként 
  kiadott nyilatkozatát követő 30 nap 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a 

költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma közzétételéről 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil szervezetek 
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működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján és az ott 
meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat Internetes honlapján.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért  
    a jegyző 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője      
Határidő: a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától 
számított 30 nap    
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 2/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításakor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:   -  a kötelezettség vállalásáért: 
 a polgármester  
                      -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője  
  -  a költségvetés módosításáért: 
 a jegyző 
  -  a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
 az Adó, Költségvetési, Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő:  2015. évi költségvetés következő módosításának 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 

114/2015. (III.19.) határozata 
a Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány támogatás iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csontvelő-Transzplantáció 

Alapítvány részére csontvelő transzplantáción átesett gyermekek támogatására 
50.000,- Ft., azaz ötvenezer forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csontvelő – Transzplantáció 

Alapítvány támogatására a közgyűlés a 2015. évi költségvetési rendelet 5.a 
mellékeltének Szociális és gyermekvédelmi feladatok sorát határozza meg. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Csontvelő – Transzplantáció Alapítvánnyal a 
határozat mellékletét képező céltámogatási szerződést kösse meg azt követően, 
hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) 
Korm. rendelet alapján a Miniszterelnökség által működtetett Támogatásokat 
Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a 
szerződésben nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a 
bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó 
bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó 
állami támogatásnak minősül. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért  
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője  
                     - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért 
                       az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2015. március 31.  
  - a szerződés aláírására: a Miniszterelnökség által működtetett  
    Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként 
    kiadott nyilatkozatát követő 30 nap 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a 

költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma közzétételéről 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil szervezetek 
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működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján és az ott 
meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat Internetes honlapján.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért  
    a jegyző 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője      
Határidő: a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától 
számított 30 nap   
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 2/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításakor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:   - a kötelezettség vállalásáért: 
   a polgármester  
        - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője  
 -  a költségvetés módosításáért: 
     a jegyző 
 -  a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
     az Adó, Költségvetési, Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő:  2015. évi költségvetési rendelet következő módosításának időpontja 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 175/2014. 

(V.29.) határozatát, valamint kezdeményezi az e határozat alapján megkötött 
Támogatási Szerződés  megszüntetését. 

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért  
     a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: 2015. március 31.  
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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 

115/2015. (III.19.) határozata 
a Muzsikáló Fiatalok Alapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Muzsikáló Fiatalok Alapítvány 

részére 120.000,-Ft., azaz százhúszezer forint összegű vissza nem térítendő 
támogatást nyújt.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Muzsikáló Fiatalok Alapítvány 

támogatására a közgyűlés a 2015. évi költségvetési rendelet 5.b mellékletének 
Működési céltartalék cím „Pénzeszköz átadások tartaléka” sorát határozza meg. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a határozat mellékletét képező céltámogatási 
szerződést kösse meg azt követően, hogy az európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszterelnökség által működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes 
felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben 
nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett 
támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági 
rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami 
támogatásnak minősül. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért  
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője  
                     - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért 
                       az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2015. március 31.  
  - a szerződés aláírására: a Miniszterelnökség által működtetett  
    Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként 
     kiadott nyilatkozatát követő 30 nap 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a 

költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma közzétételéről 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján és az ott 
meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat Internetes honlapján.  
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért  
    a jegyző 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője      
Határidő: a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától 
számított 30 nap    

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

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 2/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításakor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:   -  a kötelezettség vállalásáért: 
  a polgármester  
                  -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
      a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője  
   - a költségvetés módosításáért: 
  a jegyző 
 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
  az Adó, Költségvetési , Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő:   2015. évi költségvetés következő módosításának 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  

116/2015. (III.19.) határozata 
a Jószolgálati Otthon Közalapítvány alapító okiratának módosításáról, a 

közhasznú jogállás kérelmezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 
alapító okiratának módosításáról, a közhasznú jogállás megkéréséről szóló 
178/2014. (V. 29.) határozatot, valamint a Jószolgálati Otthon Közalapítvány alapító 
okiratának módosításáról szóló 313/2014. (IX. 23.) határozat 2-5. pontjait 
visszavonja. A 313/2014. (IX. 23.) határozat 1. pontja változatlanul hatályban marad. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 
alapító okirata alábbi módosító okiratát fogadja el:  
 

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

• Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása 
 
 Közfeladat megnevezése: A családok védelme és a családok jólétének 
erősítése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése, 
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gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósulásának 
segítése 
 Jogszabályhely: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 57. §, a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 
 
Közfeladat megnevezése: Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatások/ellátások 
Jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja. 
 
Közfeladat megnevezése: Szociális ellátások biztosítása 
Jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja 
 
 A közhasznú tevékenységet az állami és települési önkormányzat 
közfeladatához kapcsolódóan végzi. 
 

• Rehabilitációs foglalkoztatás 
 
 Közfeladat megnevezése: A fogyatékos személyek rehabilitációjának 
megvalósulása érdekében nyújtott szolgáltatások: rehabilitációs programok, 
segédeszköz-, segédeszköz-ellátás fejlesztés, a szolgáltatást nyújtó 
szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal 
kapcsolatos adatok, információk gyűjtése a fogyatékos személyek, 
családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében. 
 Jogszabályhely: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 21. § a)-g) pontja 
 
 A közhasznú tevékenységet rehabilitációs intézmények feladataihoz, 
illetve fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítására létrehozott a 
társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter szakmai 
 felügyelete alatt álló szervezet állami közfeladatához kapcsolódóan 
végzi. 
 

• Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
 
 Közfeladat megnevezése: Fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, 
pedagógiai szakszolgálati sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai, 
kollégiumi ellátása, akik a többi gyerekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók, 
együtt, a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben 
rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek 
tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, pedagógiai- szakmai 
szolgáltatás. 
 Jogszabályhely: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. 
§ (1) bekezdés a)-u) pontja 
 
 A közhasznú tevékenységet az állami közfeladathoz kapcsolódóan végzi. 
 

• Kulturális tevékenység 
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Közfeladat megnevezése: Közösségi kulturális hagyományok, értékek 
ápolásának - művelődésre szerveződő tevékenységének - a lakosság életmódja 
javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása: művészeti 
intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések 
támogatása, a művészeti alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti 
értékek létrehozásának, megőrzésének segítése 
 Jogszabályhely: a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló1991. évi XX. törvény 121. § a)-b) pontja 
 
 Közfeladat megnevezése Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári 
ellátás biztosítása, filmház, előadó- művészeti szervezet támogatása, a 
kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása 
 Jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja 
 
 Közfeladat megnevezése: Az előadó-művészeti tevékenység feltételeinek 
megteremtése. 
 Jogszabályhely: az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és 
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 3. § (1) 
bekezdése 
 
 A közhasznú tevékenységet a települési önkormányzat közfeladatához 
kapcsolódóan végzi. 
 

• Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének 
elősegítése 

 
 Közfeladat megnevezése: Hajléktalanná vált személyek ellátása és 
rehabilitációja, megelőzés biztosítása 
Jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 10. pontja 
 
 Közfeladat megnevezése: Hajléktalan ellátás 
 Jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 10. pontja 
 
 A közhasznú tevékenységet a települési önkormányzat közfeladatához 
kapcsolódóan végzi. 
 

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

 



40 
 

 A közhasznú tevékenységet az alapvető jogok biztosának feladataihoz 
kapcsolódóan végzi. 
 

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

 
 Közfeladat megnevezése: az egészséges életmód és szabadidősport 
 gyakorlása feltételeinek megteremtése: sportfinanszírozás: a gyermekek 
és  ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a 
 fogyatékosok sportjának támogatása 
 Jogszabályhely: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c)-e) pontja 
 
 Közfeladat megnevezése: sport, ifjúsági ügyek 
 Jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja 
 
 A közhasznú tevékenységet a települési önkormányzat közfeladatához 
 kapcsolódóan végzi. 
 

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

 
 Közfeladat megnevezése: Felnőttképzési tevékenység: meghatározott 
 jogalanyok e  törvénynek megfelelő, saját képzési programja alapján 
 megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint 
 meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására 
irányuló  általános, nyelvi vagy szakmai képzés: a felnőttképzéshez 
kapcsolódó  szolgáltatás. 
 Jogszabályhely: a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 3. § (2) 
bekezdés  a)-b) pontja 
 
 A közhasznú tevékenységet az állami közfeladatához kapcsolódóan 
végzi.” 
 
3.) Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő lép: 
 
„6. AZ ALAPÍTÓI VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS (ALAPÍTÓI VAGYON) 
rendelkezésre bocsátásának módja, ideje 15 800 000 Ft, azaz Tizenötmillió-
nyolcszázezer forint készpénzből álló pénzbeli hozzájárulást teljes egészében az 
Alapító tartozik legkésőbb a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásáig 
megfizetni a közalapítvány bankszámlájára. 
Az Alapító jelen okirat aláírásával egyidejűleg a nem pénzbeli betétet átruházza a 
közalapítvány tulajdonába, egyben az Alapító ezen nem pénzbeli hozzájárulást teljes 
egészében tartozik a bejegyzési kérelem benyújtásáig a közalapítvány 
rendelkezésére bocsátani. Az Alapítót egyéb vagyoni értékű szolgáltatás nem terheli. 
A Közalapítvány céljára rendelt vagyon 100 %-a felhasználható a tevékenysége 
során. 

 



41 
 

A közalapítványi vagyon kizárólag az Alapító Okiratban rögzített célok 
megvalósításának finanszírozására és a közalapítvány működési költségeinek 
finanszírozására használható fel. 
A közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 
Gazdálkodása során elért eredménye nem osztható fel, az csak az Alapító Okiratban 
meghatározott közhasznú tevékenységre, célmegvalósításra fordítható.” 

 
4.) Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe a következő lép: 
 
„7. CSATLAKOZÁS A KÖZALAPÍTVÁNYHOZ 
A közalapítvány nyílt, ahhoz bármely kül- és belföldi természetes és jogi személy, 
valamint jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező társulásai vagy 
szervezeti egységei, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
csatlakozhat a közalapítványhoz juttatott vagyon teljesítésével, amennyiben a 
közalapítvány alapító okiratában foglaltakat elfogadja, illetve azt tudomásul 
vette, és a közalapítvány vagyonát bármilyen módon gyarapítja (pl.: pénzzel, 
vagyoni értékű jogokkal, mobilizálható vagyoni eszközökkel). A csatlakozók 
alapítói jogok gyakorlására nem jogosultak.  
 
A csatlakozók jogosultak – a közalapítvány céljaival egyező – javaslatot tenni 
az általuk adott vagyon, vagy annak egy részét érintő célirányos 
felhasználására, de tudomásul veszik, hogy a feltételek elfogadásáról a 
Kuratórium dönt. A Kuratórium a csatlakozási kérelem benyújtását követő 60 
napon belül összehívott kuratóriumi ülésen, egyszerű szótöbbséggel hozott 
határozattal dönt a csatlakozáshoz való hozzájárulásról, valamint annak 
feltételeiről. A Kuratórium a döntését 60 napos határidőn belül hozza meg. A 
Kuratórium döntéséről az érintetteket a határozathozatalt követő 8 napon belül 
kell írásban értesíteni. A Kuratórium visszautasíthatja azt az adományt, amelyet 
olyan kikötéssel kívánnak juttatni, mely nem egyeztethető össze a 
közalapítvány céljával. A csatlakozni szándékozónak írásban nyilatkoznia kell 
arról, hogy elfogadja a jelen alapító okiratban foglaltakat, s milyen módon 
növeli a közalapítvány céljaira fordítható vagyont. A vagyoni hozzájárulás 
(pénzbeli vagy nem pénzbeli) minimális értéke 100.000.- Ft. A rendelkezésre 
bocsátás módja pénzbeli hozzájárulás esetén, a közalapítvány pénzforgalmi 
számlájára történő befizetés, ideje a Kuratórium csatlakozás elfogadásáról 
szóló döntésének az érintettel való írásbeli értesítés (közlés) átvételétől 
számított 15 napon belül. Nem pénzbeli hozzájárulás tulajdonjogának vagy a 
vagyoni értékű jog átadásának a rendelkezésre bocsátás ideje a Kuratórium 
csatlakozás elfogadásáról szóló döntésének az érintettel való írásbeli értesítés 
(közlés) átvételétől számított 15 napon belül. 
 
A csatlakozók a közalapítvány részére teljesített vagyoni hozzájárulást vagy 
annak értékét nem vonhatják el és nem követelhetik vissza. 
 
A közalapítványhoz csatlakozó személyeknek vagy szervezeteknek joguk van a 
kuratórium elnökétől pontos tájékoztatást kérni a közalapítványba rendelt pénz, 
vagy más vagyontárgy felhasználásáról.” 
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5.) Az Alapító Okirat 8. pontjának 3. bekezdése helyébe a következő lép: 
„A Közalapítvány vagyona nyilvántartásának és a gazdálkodása eredményéről 
történő beszámolás alapvető szabályai: 

• A Közalapítvány az Alapító által a Közalapítvány céljára rendelt pénzeszközt 
induló tőkeként köteles kimutatni. Tőkeváltozásként kell kimutatni a 
közalapítványi célú tevékenység eredményét és az Alapító rendelkezése 
szerint vagyonként átadott pénzeszközt. A Közalapítvány bevételeit és 
kiadásait a jogszabályokban előírtak szerinti részletezésben, elkülönítetten, a 
számviteli előírások szerint tartja nyilván.  

• A Közalapítvány kettős könyvvitelt vezet, és egyszerűsített éves beszámolót 
készít a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.  

• A Közalapítvány gazdálkodásának értékelése során külön kell választani a 
közalapítványi célú tevékenység közvetlen költségeit és bevételeit, valamint a 
Közalapítvány működési költségeit.  

• A Közalapítvány az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) 
tevékenységéből, illetve gazdasági-vállalkozási tevékenységéből 
származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten 
tartja nyilván.” 

 
6.) Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
 
„A Közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben 
legalább többségi befolyással (Polgári Törvénykönyv 8:2. §) rendelkezik, és 
amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. 
Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó 
szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem 
szerezhet. 
A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal 
nem egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem 
jelölhető ki. 
A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, 
de legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást 
nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra. Meghívásos pályázat kiírására 
kizárólag akkor kerülhet sor, ha 
- azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és 
- pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és az 
elszámolás részletes rendjét. 
A közalapítvány a vezető tisztségviselőit, a támogatót, az önkéntest, valamint e 
személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.” 
 
7.) Az Alapító Okirat 9.1. pont első bekezdése helyébe a következő lép: 
 
„A közalapítvány ügyvezető szervezete a kuratórium. A kuratórium a 
közalapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző szerve, 
amely az Alapító által választott tagokból és a közülük választott elnökből áll. A 
kuratórium tagjai a közalapítvány vezető tisztségviselői. A kuratóriumi tisztség 
a tisztségre megválasztott személy általi elfogadással jön létre. A Kuratórium 
tagjainak száma öt, a tagság határozatlan időtartamra szól. Kuratóriumi tag (vezető 
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tisztségviselő) az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.” 
 
8.) Az Alapító Okirat 9.1. pont 8. bekezdése helyébe a következő lép: 
 
„Megbízási jogviszony esetén az elnök tiszteletdíjra és költségtérítésre jogosult. A 
Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, azonban a 
Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott 
költségtérítésre jogosultak. Ha az elnök feladatait munkaviszony keretében látja el, 
úgy annak feltételeit a munkaszerződés és a munkaköri leírás szabályozza.” 
 
9.) Az Alapító Okirat 9.1. pont 10. bekezdése helyébe a következő lép: 
 
„A Kuratóriumi tagság megszűnik: 

• a Kuratóriumi tag halálával,  
• visszahívással (a képviselő testület által, amennyiben tevékenysége a 

Közalapítvány céljait veszélyezteti),  
• lemondással, 
• a közalapítvány megszűnésével,  
• jogszabályban meghatározott esetben, 
• jogszabályban meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével, 
• a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenység ellátásához 

szükséges körben történő korlátozásával.” 
 
10.) Az Alapító Okirat 9.1. pont 11. bekezdése helyébe a következő lép: 
„A Kuratórium tagjai a következő személyek:  
Elnök: 
Nics Éva (an.: Óvári Éva) lakik: 2400 Dunaújváros, Október 23. tér 8. 7. 2. 

Tagok: 
Lévay Katalin (an.: Oláh Ilona) lakik: 2428 Kisapostag, Kossuth u. 33. 
Dr. Kácsor Ferenc (an.: Dobos Mária) lakik: 2400 Dunaújváros, Római krt. 40. 4. 
1. 
Dr. Kántor Károlyné (an.: Koczor Mária) lakik: 2400 Dunaújváros, Zalka M. u. 4. 3. 
1. 
Lőrinczi Konrád (an.: Flóriska Edit) lakik: 2400 Dunaújváros, Hengerész u. 9. 2. 
1. ” 
 
11.) Az Alapító Okirat 9.1. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 
„Nem lehet a kuratórium tagja, akivel szemben törvényben meghatározott 
kizáró ok áll fenn. 
A közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a 
kuratórium tagja. 
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.  
Nem lehet a kuratórium tagja olyan személy, aki az alapítóval vagy az alapító 
meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy gazdasági társasággal 
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munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban 
áll. 
A kuratóriumi tag megbízatásáról a közalapítványhoz címzett, a kuratórium 
elnökéhez vagy a kuratóriumhoz intézett nyilatkozattal bármikor, indokolás 
nélkül lemondhat. A tisztségről való lemondást írásban, igazolható módon kell 
közölni. 
Ha a közalapítvány 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.” 
 
12.) Az Alapító Okirat 9.2. pont 3. bekezdése helyébe a következő lép: 
 
„A Felügyelő Bizottság tagjai díjazás nélkül látják el feladataikat, azonban 
költségtérítésre jogosultak, amelynek módját és mértékét a Kuratórium állapítja meg.” 
 
13.) Az Alapító Okirat 9.2. pont 4. bekezdése helyébe a következő lép: 
 
„A megbízás határozatlan időre szól. A bizottsági tagság megszűnik:  

• a bizottsági tag halálával,  
• visszahívással (a képviselő testület által),  
• lemondással,  
• a közalapítvány megszűnésével,  
• jogszabályban meghatározott esetben, 
• jogszabályban meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével.  
• a Felügyelő bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenység 

ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.” 
 
14.) Az Alapító Okirat 9.2. pont 5. bekezdése helyébe a következő lép: 
 
„A Felügyelő Bizottság tagjai a következő személyek: 
Elnök: 
Almási Zsolt (anyja neve: Tóth Irén) lakik: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 35. 1. 2. 
Tagok: 
Pekarekné Tölgyesi Anikó (anyja neve: Sáfár Margit) lakik: 2400 Dunaújváros, 
Szabadság út 30. 8. 4. 
Krepsz Jánosné (anyja neve: Fekete Ilona) lakik: 2400 Dunaújváros, Római krt. 
43. 5. 1.” 
 
15.) Az Alapító Okirat 9.3. pont 2. bekezdése helyébe a következő lép: 
 
„A képviseleti jog átruházása minden esetben írásbeli meghatalmazással történik, és 
eseti jellegű. Egyes, kifejezetten szakmai ügyek vitelére (Járási Népegészségügyi 
Intézet, Fejér Megyei Kormányhivatal, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
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Önkormányzata, stb.) a Közalapítvány Irodájának igazgatója részére határozatlan 
időtartamú, visszavonásig érvényes megbízás adható.” 
 
16.) Az Alapító Okirat 9.3. pont 5. bekezdése helyébe a következő lép: 
 
„A Kuratórium bankszámlája feletti rendelkezésre a Kuratórium elnöke önállóan 
jogosult. E jogát a Kuratórium elnöke - az Alapítót képviselő személyt kivéve - csak a 
Kuratórium tagjára ruházhatja át.” 
 
17.) Az Alapító Okirat 10.1. pont helyébe a következő lép: 
 
„10.1. A Kuratórium működésének szabályai 
 
A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik, üléseit 
az elnök vezeti le. 
Az üléseket a napirend írásbeli közlésével, 15 napnál későbbi időpontra az elnök 
hívja össze. Az ülést akkor is össze kell hívni, ha a kuratórium bármely tagja azt 
írásban kéri a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium 
elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni 
az ülés összehívásáról. Amennyiben az elnök 8 napon belül a kuratóriumot nem 
hívja össze, úgy erre a kérelmet előterjesztő tag jogosult. 

A Kuratórium ülései nyilvánosak. 
A Kuratórium ülésein - tanácskozási joggal - az Iroda igazgatója köteles részt venni. 
A Kuratórium határozatképes, ha ülésén legalább négy tagja jelen van. Kuratóriumi 
tagok személyes megjelenésre kötelesek, meghatalmazásnak nincs helye. 
Ha a Kuratórium határozatképtelen, a kuratóriumi ülést az eredeti napirendben 
szereplő ügyekben való döntés céljából ismét össze kell hívni. 
A megismételt kuratóriumi ülés az eredeti napirendben szereplő ügyekben az elnök, 
továbbá még két (azaz összesen három) kuratóriumi tag jelenléte esetén 
határozatképes. 
A megismételt kuratóriumi ülést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - 
ülés időpontját követően 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az 
eredeti kuratóriumi ülés meghívójával is megjelölhető. 
A Kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.  
A kuratóriumi ülésen jelen lévő legalább 3 kuratóriumi tag elfogadó 
szavazatára van szükség a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának, 
egyéb szabályzatának és az éves közalapítványi beszámolónak az elfogadásához, 
továbbá az éves szinten a Közalapítvány működési költségeinek fedezésére szolgáló 
közalapítványi források támogatásra szolgáló keretösszegekre való felosztásáról 
történő döntéshez. 
Egyhangú döntésre van szükség az 5000 eFt-ot meghaladó, jelzálog 
kötelezettséggel járó ügyletek döntésében. 
A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

• a feladat-ellátási szerződés módosítása,  
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• a közalapítvány vagyonának kezelése és gyarapítása, ennek keretében döntés a 
közalapítvány céljainak megfelelő vagyoni hozzájárulások és pénzügyi források 
elfogadásáról és felhasználásáról,  

• pályázatok kiírása, azok feltételei, a támogatások odaítélése,  
• döntéshozatal a közalapítvány céljaival megegyező tevékenységek támogatásáról,  
• a közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának és más belső 

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

fegyelmi felelősségre vonása,  
• a közalapítvány éves munkatervének, költségvetésének elfogadása,  
• az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben 
meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása, letétbe 
helyezése, és közzététele, 

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

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

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

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

jelentését minden év május 31-ig megküldi az Alapítónak.  
− A közalapítvány köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott 

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

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

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

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

 
2. A közalapítvány köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági 

mellékletet is készíteni. 
3. A közalapítvány kiegészítő mellékletében be kell mutatni a támogatási 

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

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

5. A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a közalapítvány által 
végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait 
és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges 
a 2011. évi CLXXV. törvény 32. §-a szerinti adatokat, mutatókat. 

6. A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti 
juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 
összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását. 

 
A Közalapítvány éves beszámolója jóváhagyásának módja: 
A Kuratórium Elnöke felel az éves beszámoló elkészítéséért. A könyvvizsgálói 
záradékkal ellátott beszámolót először a Felügyelő Bizottság tárgyalja. A 
Felügyelő Bizottság döntéséről határozatot hoz egyszerű szótöbbséggel. A 
könyvvizsgálói záradékkal ellátott, Felügyelő Bizottság által jóváhagyott 
beszámolót a Kuratórium Elnöke terjeszti a Kuratórium elé. A Kuratórium a 
beszámoló megtárgyalását követően dönt az elfogadásáról, melyhez a 
kuratóriumi ülésen jelen lévő legalább 3 kuratóriumi tag elfogadó szavazatára 
van szükség. 
 
A működésre, szolgáltatása igénybevétele módjára, a képviseletre, a képviseleti 
jog átruházására és az aláírásra, valamint az utalványozásra vonatkozó további 
részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.” 
 
18.) Az Alapító Okirat 10.2. pont 9. bekezdése helyébe a következő lép: 
 
„A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha ülésén tagjainak kétharmada, azaz 
legalább két tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, két tag 
jelenléte esetén csak egyhangúan hozható döntés.” 
 
19.) Az Alapító Okirat 10.2. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 
„A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának 
megfelelően a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
a) a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet 
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az 
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől 
számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő 
eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő 
Bizottság is jogosult. 
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Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul 
értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.” 
 
20.) Az Alapító Okirat 10.3. pont 5. bekezdése helyébe a következő lép: 
 
„Az elnök kötelezettségei: 

• Ellátja a közalapítvány ügyeinek intézését, irányítja a közalapítvány munkáját 
a jogszabályok és az Alapító határozatai által megszabott keretek között. 

• Képviseli a közalapítványt harmadik személyekkel szemben a bíróságok, 
illetve a hatóságok előtt, e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve 
a közalapítvány dolgozóira átruházhatja.  

• Gondoskodik a közalapítvány üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.  
• Elkészíti a közalapítvány vagyonmérlegét, vagyonkimutatását és azokat az 

Alapító elé terjeszti.  
• Az Alapító kérésére a közalapítvány ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi 

az Alapító részére a közalapítvány üzleti könyveibe, irataiba történő 
betekintést.  

• Az Alapító Okirat módosítását, a bírósági nyilvántartásba bejegyzett jogokat, 
tényeket és adatokat, valamint ezek és a törvényben előírt más adatok 
változását az alapítóval együttműködve az illetékes bíróságnak bejelenti.  

• A Kuratórium által hozott döntésekről naprakész nyilvántartást vezet 
(határozatok tára), mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, 
időpontja és hatálya, a döntést támogatók, az azt ellenzők (és tartózkodók) 
személye.  

• Az elnök az Alapító által hozott olyan határozatokat, amelyek harmadik 
személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthetnek, a döntés meghozatalától 
számított 8 napon belül ajánlott postai küldeményként feladva megküldi az 
érintetteknek. Amennyiben a küldemény kézbesítése a jogszabályok 
értelmében sikertelen, az elnök ennek tudomására jutásától számított 8 napon 
belül az értesítés tartalmát valamely országos napilapban nyilvánosságra 
hozza.  

• Az elnök biztosítja a közalapítvány működésével kapcsolatban keletkezet 
iratokba történő betekintés lehetőségét, illetve azokról felvilágosítást ad. Az 
iratokba való betekintés iránti igényt írásban kell az elnök részére megküldeni. 
A jogszabály által felhatalmazott személy vagy szerv által kért irat betekintési 
igényt az elnök köteles haladéktalanul, egyéb esetben az iratbetekintővel 
egyeztetett időpontban, illetve a jogszabály vagy hatósági határozat által előírt 
határidőben teljesíteni. Az elnök köteles az iratbetekintésről nyilvántartást 
vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a 
kérelem és a teljesítés ideje.  

• Az elnök gyakorolja a munkáltató jogokat a munkaszervezet tagjai felett. Ezen 
jogkörét az Iroda igazgatójára (az Igazgató tekintetében fennálló munkáltatói 
jogok kivételével) átruházhatja, melynek szabályait a Szervezeti és Működési 
Szabályzat tartalmazza.  

• Kezeli a közalapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört 
gyakorol. 
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• Intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően kell megtennie, 
döntés hiányában pedig a Közalapítvány érdekeivel összhangban kell 
megtennie.” 

 
21.) Az Alapító Okirat 10.4. pont 3. bekezdése helyébe a következő lép: 
 
„Az Iroda főbb feladatai:  

• végrehajtja a Kuratórium döntéseit,  
• elkészíti és végrehajtja a Kuratórium által elfogadott éves munkatervet, e 

tevékenységéről beszámol a Kuratóriumnak,  
• előkészíti a Közalapítvány által megkötendő szerződéseket, és végrehajtja a 

megkötött szerződésekben foglaltakat,  
• ellátja a Kuratórium titkársági feladatait,  
• ellátja a közalapítvány gazdálkodásával kapcsolatos valamennyi pénzügyi 

feladatot,  
• javaslatot tesz a közalapítvány működésének éves költségvetésére, e 

javaslatát a Kuratórium hagyja jóvá,  
• a Kuratórium jóváhagyásával, a közalapítvány céljainak megvalósítása 

érdekében kapcsolatot tart az illetékes megyei kormányhivatallal és annak 
járási munkaügyi kirendeltségével, valamint a közalapítvány szerződéses 
partnereivel, és a támogatást nyújtó szervezetekkel.” 

 
22.) Az Alapító Okirat 10.6. pontja helyébe a következő lép: 
 
„10.6. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó közös szabályok 
A Kuratórium, valamint a Felügyelő Bizottság tagjaira és a könyvvizsgálóra 
vonatkozó, a bírósági nyilvántartás részét képező jogok, tények és adatok 
nyilvánosak. 
A közalapítvány alapításakor a vezető tisztségviselőket és a könyvvizsgálót az 
Alapító az Alapító Okiratban jelöli ki, azt követően pedig szintén az Alapító jogosult 
megerősíteni, visszahívni - a könyvvizsgáló kivételével - ezen személyeket, illetve az 
Alapító jogosult új tisztségviselőket kijelölni. 
A vezető tisztségviselők a megbízatásukat az ilyen tisztséget betöltő személyektől 
elvárható fokozott gondossággal, a közalapítvány érdekeinek elsődlegessége 
alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve a közalapítvány 
legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve az őket terhelő kötelezettségeik vétkes 
megszegésével a közalapítványnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint 
felelnek. 
A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a közalapítvány 
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 
hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új vezető tisztségviselő 
megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá 
válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve 
az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. 
A vezető tisztségviselő jogviszonyára - ha a vezető tisztséget nem munkaviszony 
keretében látja el - a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően 
irányadóak. 
 

 



51 
 

Összeférhetetlenségi szabályok: 
 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesül. 
Nem lehet 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 meghatározott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 
Nem lehet a kuratórium tisztségviselője, aki  

• a közalapítvány Alapítójának elnöke vagy tagja, alapító hozzátartozója, a 
közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója.  

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

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

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

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

• a fenti három pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.  
 
A közalapítvány megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél 
töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető 
tisztséget:  

• amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az Állami Adó- és 
Vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,  

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

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

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

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

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

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

 
23.) Az Alapító Okirat 12. pont 11. bekezdése helyébe a következő lép: 
 
„Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak 
keretei között a kezelő szervezet bármely kérdésben határozatot hozhat.” 
 
24.) Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 
 
 
Dunaújváros, 2015. március 19. 
 
 

Cserna Gábor  
polgármester 

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

a 2. pontban elfogadott alapító okiratot aláírja. 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2015. március 31. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

változás bejegyzéséről és a közhasznú jogállás megkéréséről szóló kérelmet 
küldje meg a Székesfehérvári Törvényszék részére. 

 



53 
 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester  
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2015. április 10. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

Jószolgálati Otthon Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát a Magyar Közlönyben tegye közzé. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója   
Határidő: a jogerős bírósági nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 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  

117/2015. (III.19.) határozata 
 „A látó szemért” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról, a közhasznú 

jogállás kérelmezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „A látó szemért” Közalapítvány 
felügyelőbizottságába az elhunyt Barányi Albert tag helyére Izsák Máté Jánost 
delegálja, az elhunyt dr. Wittmann Károly tag helyére Dr. Parrag Józsefet delegálja. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „A látó szemért” Közalapítvány 
alapító okiratának módosításáról, a közhasznú jogállás megkéréséről szóló 
180/2014. (V. 29.) határozatot, valamint a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 180/2014. (V. 29.) határozata, valamint „A látó szemért” 
Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló 230/2014. (VI. 19.) határozatot 
visszavonja.  
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jogszabályi változásokra tekintettel 
„A látó szemért” Közalapítvány 1996. május 14-én kelt, 1998. április 21-én, 1999. 
január 25-én és 2003. április 24-én módosított alapító okiratát hatályon kívül helyezi 
és a jogszabályi változásoknak megfeleltetve – a jogfolytonosság fenntartásával – az 
alábbi alapító okiratot fogadja el:  
 

„ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (2400 Dunaújváros, Városháza tér 
1.), mint alapító a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros (2400 
Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.) Szemészeti Osztálya magasabb színvonalú és 
hatékonyabb tevékenysége, a dolgozók szakmai fejlődésének elősegítése és a még 
tökéletesebb műtéti rehabilitáció érdekében közfeladat ellátásának folyamatos 
biztosítása céljából, határozatlan időre, jogi személyként működő közalapítványt 
hoz létre. A közalapítvány jogállása közhasznú szervezet. 
 
1. A közalapítvány neve:  „A látó szemért” Közalapítvány 
 
  székhelye:    2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. 
 
2. A közalapítvány cél szerinti közhasznú tevékenysége: 

• egészségmegőrzés 
• betegségmegelőzés 
• gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 

ezek keretében: 
2.1. A közalapítvány célja, hogy szervezéssel és anyagiakkal támogassa a Szent-
Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros Szemészeti Osztályán dolgozók 
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szakmai fejlődését, különösen a hályogsebészeti tevékenység továbbfejlesztését, 
mindezek által pedig az osztályon folyó gyógyító tevékenységet. 
 
2.2. A közalapítvány feladata – a fenti céljai megvalósítása érdekében – különösen: 
 - a szemészeti osztály szakmai haladásának és dolgozói továbbképzésének 
támogatása, 
 - technikai feltételei javításának érdekében műszerek és eszközök beszerzése, 
 - szakkönyvek, folyóiratok vásárlása, 
 - a tudományos tevékenység elősegítése. 
 
2.3. A közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, 
amely Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 4. pontja alapján, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 88. § (1) és (2) bekezdése és a 152. § (1) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozik, ennek keretében különösen az 
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó 
szolgáltatások. 
 
2.4. A közalapítvány a 2., 2.1 és 2.2. pontokban részletezett célok megvalósításához 
szükséges induló vagyonnal rendelkezik. 
 
3. A közalapítvány céljára rendelt induló vagyon: 
 
3.1 A közalapítvány induló vagyona 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint, amelyet az 
alapító készpénzben bocsátott a közalapítvány rendelkezésére a közalapítvány 
számlájára történő utalással a nyilvántartásba vétel iránti kérelem 
benyújtásáig. 
 
3.2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata – a közalapítvány kérelmére 
– pénzügyi helyzetének függvényében évente külön határozattal dönt a 
közalapítvány pénzeszköz átadással történő támogatásáról. 
 
3.3. Az alapító kijelenti, hogy a közalapítvány rendelkezésére bocsátott induló 
vagyon a közalapítvány céljaival és működésével összhangban elegendő volt a 
közalapítványi tevékenység megkezdéséhez. A Közalapítvány céljára rendelt 
vagyon 100%-a felhasználható a tevékenysége során. 
 
4. A közalapítvány gazdálkodása: 
 
4.1. A közalapítvány a 2., 2.1., 2.2 és 2.3. pontokban megjelölt célok megvalósítása 
érdekében önállóan gazdálkodik. A közalapítvány gazdasági-vállalkozási 
tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végezhet. 
 
A Közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben 
legalább többségi befolyással (Polgári Törvénykönyv 8:2. §) rendelkezik, és 
amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. 
Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó 
szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem 
szerezhet. 
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A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal 
nem egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem 
jelölhető ki. 
A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, 
de legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást 
nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra. Meghívásos pályázat kiírására 
kizárólag akkor kerülhet sor, ha 
- azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és 
- pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és az 
elszámolás részletes rendjét. 
 
4.2. A közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt 
az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania. 
 
4.3 A közalapítvány vagyonát növelik a később csatlakozó természetes és jogi 
személyek, valamint egyéb szerveződések felajánlásai (befizetései), a közalapítvány 
esetleges vállalkozási tevékenységének közalapítványi célokra fordítható bevételei. 
 
4.4. A közalapítvány pénzbeli vagyonát pénzintézetnél vezetett elkülönített 
számlán kell tartani.  
 
4.5. A közalapítványi célú és a vállalkozási bevételeket – az erről szóló jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően – elkülönítetten kell nyilvántartani. 
 
4.6. Az utalványozást a kuratórium elnöke gyakorolja. 
 
4.7. A közalapítvány könyveinek szakszerű vezetéséről és ügyviteléről a kuratórium 
gondoskodik. A közalapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik. A 
közalapítvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és a számviteli 
törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben 
foglaltak, 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 
felügyelőbizottság véleményez és a kuratórium fogad el az általános 
határozatképességi és határozathozatalbeli szabályok alapján. A kuratórium 
elnöke felel az éves beszámoló elkészítéséért. 
Az így elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletét az 
alapítónak 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.  
A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki 
betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet. 
 
4.8. A közalapítvány vagyonának felhasználása: 
A közalapítvány a rendelkezésre álló vagyont és annak hozadékát felhasználhatja a 
közalapítvány céljában meghatározott feladatok megvalósítására. A közalapítvány 
céljai megvalósításában érintett személyek írásos pályázattal fordulhatnak a 
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közalapítvány kuratóriumához. A kuratórium a pályázatok értékelése után 
határozatban dönt arról, hogy mely tevékenységet mekkora összegekkel támogat. 
 
5. Csatlakozás a közalapítványhoz: 
 
5.1. A közalapítvány nyílt. A közalapítvány szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak 
megfelelően mindenki részesülhet. 
 
5.2. A közalapítványhoz csatlakozhat minden magyar és külföldi természetes, vagy 
jogi személy, illetőleg gazdasági társaság 
ha a közalapítvány célkitűzését elfogadja, és vagyoni hozzájárulását a pénzintézeti 

csekkszámlára való befizetéssel a közös közalapítványi vagyonba beolvadni 
rendeli, 

aki a közalapítványi cél elérése érdekében valamely vagyontárgyát (különös 
technikai eszközt, ingatlant), vagyon értékű jogot bocsát a közalapítvány 
rendelkezésére  

és beleegyezését adja ahhoz, hogy annak célszerű felhasználását a közalapítványt 
kezelő testület (kuratórium) határozza meg, ha a közalapítvány célkitűzéseit 
elfogadja és vagyoni hozzájárulását annak folyamatos kiadásainak fedezésére 
rendeli. 
 
5.3. A közalapítványhoz csatlakozóknak minimálisan 100.000.- Ft, azaz százezer 
forint pénzösszeggel vagy ezt az értéket elérő nem pénzbeli támogatással kell 
hozzájárulniuk a közalapítvány vagyonához. A csatlakozási szándékot írásban 
kell bejelenteni a közalapítvány kuratóriumának. A közalapítványnak történő 
felajánlás elfogadásáról, így a közalapítványhoz való csatlakozásról a 
közalapítvány kuratóriuma dönt.  
A csatlakozónak a csatlakozás elfogadásától számított 30 napon belül kell a 
pénzösszeget megfizetnie a közalapítvány számlájára, illetve a – nem pénzbeli 
támogatásként biztosított – dolog tulajdonjogát vagy a vagyoni értékű jogát 
átruháznia a közalapítványra.  
A csatlakozók a közalapítvány részére teljesített vagyoni hozzájárulást vagy 
annak értékét nem követelhetik vissza.  
A közalapítványhoz csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká. 
 
5.4. A csatlakozók javaslatot tehetnek az általuk adott vagyonnak, vagy annak egy 
részének a közalapítvány céljainak megfelelő, meghatározott célra történő 
felhasználására. A javaslatról a kuratórium jogosult dönteni. 
A közalapítványhoz csatlakozó személyeknek vagy szervezeteknek joguk van a 
kuratórium elnökétől pontos felvilágosítást kérni a közalapítványba rendelt 
pénz, vagy más vagyontárgy felhasználásáról. 
 
6. A kuratórium: 
 
6.1. A közalapítvány ügyvezető szerve a kuratórium. A kuratórium a 
közalapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző szerve, 
amely az Alapító által választott tagokból és a közülük választott elnökből áll. A 
kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. A kuratóriumi tisztség a 
tisztségre megválasztott személy általi elfogadással jön létre. A kuratórium 
tagjainak száma öt, a tagság határozatlan időtartamra szól. 

 



58 
 

  
A kuratórium elnöke:  Dr. Kollarics Béla 
  2400 Dunaújváros, Gárdonyi G. u. 23. 
  anyja neve: Prádl Piroska 
 
A kuratórium tagja: Dr. Bozsitsné Dr. Pető Erzsébet 
  2400 Dunaújváros, Csillagdomb. u. 4. 
  anyja neve: Csincsi Erzsébet 
 
  Dr. Mészáros Ibolya 
  2427 Baracs, Tanácsház u. 7. 
  anyja neve: Dzurillay Anna 
 
  Kovácsné Gyalus Éva 
  2400 Dunaújváros, Vasmű út 2. IV. 2.  
  anyja neve: Mojzes Éva 
 
  Réti Vilmos 
  2400 Dunaújváros, Vasmű út 37. 2. 2. 
  anyja neve: Gál Ilona 
 
6.2. A közalapítvány képviselője teljes jogkörrel a kuratórium elnöke. Az elnök 
képviseleti joga általános, önálló és korlátlan. 
 
6.3. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy 
akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy 
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a 
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú 
szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 
 
A közalapítvány mindenkori összetételében nem lehetnek túlsúlyban az 
alapítóktól függőségben lévő személyek.  
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. 
 
A kuratórium határozatképességének számításakor figyelmen kívül kell hagyni 
az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel 
munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban, 
illetve egyéb érdekeltségben álló kuratóriumi tagot. 
 
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 

 



59 
 

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. 
 
Nem lehet a kuratórium tagja (vezető tisztségviselő), akivel szemben 
törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn.  
 
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,  
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 a Közalapítványt 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 
 
A közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a 
kuratórium tagja.  
 
6.4. A kuratórium szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Az ülés 
összehívásáról az elnök köteles a tagok írásbeli értesítésével, a napirend 
egyidejű kézbesítésével az ülés napját megelőző legalább 5 nappal korábbi 
időpontban gondoskodni. Az üléseket az elnök vezeti. Az ülést akkor is össze 
kell hívni, ha a kuratórium bármely tagja azt írásban indítványozza a cél és az 
ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem 
beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. 
Amennyiben az elnök 8 napon belül a kuratóriumot nem hívja össze, úgy erre a 
kérelmet előterjesztő tag jogosult. Az ülés akkor határozatképes, ha a tagok 
több mint fele jelen van és a jelenlévők között nincsenek többségben az 
alapítótól függőségben lévő tagok. Határozatképtelenség esetén a kuratórium 
ülését 30 napon belül változatlan napirenddel ismételten össze kell hívni.  
 
6.5. A kuratórium ülései nyilvánosak. Döntéseit a jelenlevő tagok 
szótöbbségével, nyílt szavazással, határozati formában hozza meg. A 
kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, és ebben rögzíteni kell a 
tanácskozások napirendjét, lényegét összefoglalva, a meghozott határozatokat, és a 
szavazások eredményére vonatkozó adatokat. A kuratórium döntéseiről az elnök az 
érintetteket írásban értesíti. 
 
6.6. A kuratórium feladatai különösen: 
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− döntés az alapítványi vagyon felhasználásáról, 
− az éves költségvetés elfogadása, 
− az alapítványi vagyon tárgyévi elszámolása, 
− döntés az alapítványnak tett felajánlások, illetve azok esetleges feltételeinek 

elfogadása tárgyában, 
− az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet 
elfogadása, 

− döntés kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalkozási tevékenység 
folytatásáról. 

 
A kuratórium a közalapítvány alapító okirata szerinti tevékenységének és 
gazdálkodásának legfontosabb adatait, a működése során a támogatásait 
(szolgáltatásai igénybevételének módját), működési adatait és döntéseit 
nyilvánosságra hozza. A nyilvánosságra hozatal módja az önkormányzat 
hivatalos honlapján a www.dunaujvaros.hu oldalon keresztül történik. 
 
6.7. A kuratórium elnöke és tagjai, valamint a felügyelőbizottság elnöke és tagjai 
társadalmi munkában látják el feladataikat, tevékenységükért díjazásban nem 
részesülnek, azonban igazolt költségeik megtérítésére jogosultak. 
 
6.8. A kuratórium köteles gondoskodni a határozatok nyilvántartásának vezetéséről 
(határozatok tára), amelyből megállapítható a kuratórium döntéseinek tartalma, 
időpontja és hatálya, illetőleg a döntést támogatók és ellenzők számaránya, 
személye. Az ülésekről készült jegyzőkönyveket és a határozatok 
nyilvántartását az alapítvány székhelyén kell őrizni.  
 
7. A kuratóriumi elnök feladata: 

• a kuratóriumi ülések összehívása 
• a közalapítvány képviselete 
• intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően teszi meg, döntés 

hiányában pedig az alapítvány érdekeivel összhangban: 
◦ kezeli az alapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási 

jogkört gyakorol, 
◦ vezeti a határozatok tárát és őrzi a határozatokat tartalmazó 

jegyzőkönyveket. 
 
7.1. A kuratórium elnökét akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratóriumi 
tag, ilyen személy hiányában a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag 
helyettesíti. 
 
8.  A kuratórium tagjainak tisztsége megszűnik: 

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

• a kuratóriumi tag halálával, 
• a törvényben meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkezte esetén, 
• jogszabályokban meghatározott esetben, 

 

http://www.dunaujvaros.hu/
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• visszahívással, 
• 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 visszahívhatja.  
A kuratóriumi tag megbízatásáról a közalapítványhoz címzett, a kuratórium 
elnökéhez vagy a kuratóriumhoz intézett nyilatkozattal bármikor, indokolás 
nélkül lemondhat. A tisztségről való lemondást írásban, igazolható módon kell 
közölni. 
 
Ha a közalapítvány 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. 
 
9. A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 
pártoktól független, azoktól támogatást nem kér és nem fogad el, azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt. 
 
10. A közalapítvány, mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan 
keletkezett iratok nyilvánosak, abba a kuratórium elnökével előzetesen 
egyeztetett időpontban bárki betekintést nyerhet. 
 
11. Felügyelőbizottság 
 
Az alapító a kuratórium ellenőrzésére három főből álló felügyelőbizottságot hoz 
létre, melynek tagjai természetes személyek. A felügyelőbizottság tagjainak 
megbízatása határozatlan időre szól. A felügyelőbizottság tagjai maguk közül 
elnököt választanak.  
 
A felügyelőbizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. 
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig 
tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és 
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.  
 
11.1. A felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. A 
felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésén minden tag jelen van. A 
bizottság döntéseit szótöbbséggel hozza. 
 
A bizottság tagjai az alábbi személyek: 
 
Dr. Parrag József 2400 Dunaújváros, Május 1. u. 20. III. 1. 
Posch Ferencné, 2422 Mezőfalva, Bartók B. u. 63. 
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Izsák Máté János, 2400 Dunaújváros, Eszperantó u. 45. 
 
11.2. A felügyelő bizottságnak nem lehet tagja, elnöke, illetve könyvvizsgálója 
az a személy aki, vagy akinek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdése szerinti közeli 
hozzátartozója: 

• a kuratórium elnöke vagy tagja, 
• a közalapítvánnyal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 

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

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

 
A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői 
megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 
felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a kuratórium elnökéhez kell 
benyújtani. 
 
A felügyelőbizottság elnöke és tagjai a kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt 
vehetnek. 
 
11.3. A felügyelőbizottság jogosult és köteles vizsgálni, hogy a közalapítványt 
irányító kuratórium tevékenysége összhangban van-e a közalapítvány céljával, 
továbbá ellenőrzi a közalapítványnak a hatályos számviteli szabályoknak 
megfelelő könyvvezetését. A felügyelőbizottság jogosult a vizsgálatába 
szakértőt bevonni. 
 
11.4. A felügyelőbizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  

• a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet 
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a 
kuratórium döntését teszi szükségessé,  

• a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
A kuratóriumot a felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 
napon belül –  intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte 
esetén a kuratórium összehívására a felügyelőbizottság is jogosult.  
 
Amennyiben a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul 
értesíteni az alapítót és a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 
 
12. A közalapítvány megszűnése 
 
12.1. A közalapítványt – az alapítványra vonatkozó rendelkezéseken túlmenően – 
a bíróság az alapító kérelmére nem peres eljárás keretében megszünteti, ha az 
alapító ezt arra hivatkozással kéri, hogy a közfeladat ellátásának biztosítása más 
módon vagy más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható. 
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12.2. A közalapítvány határozatlan időre alakul, megszűnése esetén a hitelezők 
kielégítését követően megmaradt közalapítványi vagyon az alapítót illeti meg, aki 
köteles azt a megszűnt közalapítvány céljaihoz hasonló célra fordítani, és erről a 
nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 
 
13. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak 
keretei között a kezelő szervezet bármely kérdésben határozatot hozhat. 
 
„A látó szemért” Közalapítvány 1996. május 14-én kelt, 1998. április 21-én, 
1999. január 25-én és 2003. április 24-én módosított alapító okiratát 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 117/2015. (III.19.) határozatával 
hatályon kívül helyezte és a jogfolytonosság fenntartásával a jelen alapító 
okiratot fogadta el. 
 
Dunaújváros, 2015. március 19. 

Cserna Gábor 
polgármester” 

 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a 3. pontban elfogadott alapító okiratot aláírja. 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2015. április 10. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
változás bejegyzéséről és a közhasznú jogállás megkéréséről szóló kérelmet küldje 
meg a Székesfehérvári Törvényszék részére. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester  
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2015. április 30. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy „A látó 
szemért” Közalapítvány módosított alapító okiratát a helyben szokásos módon tegye 
közzé. 
 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója   
Határidő:  a jogerős bírósági nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

118/2015. (III.19.) határozata  
a DV N Zrt. 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi bevétel és ráfordítás-

tervezetének elfogadásával kapcsolatosan 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DV N Zrt. 2014. évi beszámolóját, 
annak kiegészítő mellékletét 300.037 eFt mérleg főösszeggel, 3.849 eFt mérleg 
szerinti eredménnyel (nyereség) a határozat 1., 2. és 3. számú mellékletei és a 
2015. évi bevétel és ráfordítástervezetét a határozat 4. számú melléklete szerint 
elfogadja, egyben utasítja polgármestert a határozat közlésére. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DV N Zrt. javadalmazási 

szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott beszámolóval lezárt üzleti évre 
prémiumot nem fizet, valamint a 2015. évre prémiumfeladatot nem tűz ki. 

 
Felelős: - a határozat közléséért  
      a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

 119/2015. (III.19.) határozata  
a Vasmű út 41. Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatosan 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2014. 

évi beszámolóját 621.989 e Ft mérleg főösszeggel és -20.510  e Ft (veszteség) 
mérleg szerinti eredménnyel a határozat 1., 2. és 3. mellékletei a 2015. évi 
bevétel- és ráfordítás-tervezetét a határozat 4. számú melléklete szerint elfogadja, 
egyben utasítja polgármestert a határozat közlésére. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű út 41. Irodaház Kft. 

javadalmazási szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott beszámolóval lezárt 
üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2015. évre prémiumfeladatot nem tűz 
ki. 

 
Felelős: - a határozat közléséért  
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

120/2015. (III.19.) határozata 
a Vasmű út 41. Irodaház Kft. pótbefizetéssel kapcsolatos döntés meghozatalára 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 100 %-os tulajdonában álló Vasmű 

u. 41. Irodaház Kft.-ben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:183 
§-ban foglaltak szerint pótbefizetést kíván végrehajtani 52.530.000,- Ft összegben. 

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

önkormányzati költségvetés általános tartalék előirányzata terhére kívánja 
végrehajtani egyúttal utasítja a jegyzőt, hogy jelen kötelezettségvállalást a 2015. évi 
költségvetés következő módosításakor vegye figyelembe, egyben utasítja a 
polgármestert, hogy a határozat mellékleteként csatolt, pótbefizetésre vonatkozó 
szerződés aláírására. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                  a polgármester 
                - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
                - a költségvetés módosításáért: 
                  a jegyző 
                - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2015. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

121/2015. (III.19.) határozata 
a víziközmű rendszerre vonatkozó  beruházási terv elfogadására és a Gördülő 

fejlesztési terv benyújtáshoz szükséges meghatalmazás megadására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadta a 
Dunaújvárosi Víz- Csatorna- Hőszolgáltató Kft. által a víziközmű rendszerre 
vonatkozó a Gördülő Fejlesztési Terv részeként a Magyar Energetikai és Közmű – 
szabályozási Hivatalhoz benyújtásra kerülő beruházási tervét, 

 A megvalósítás forrása a Gördülő fejlesztési terv saját beruházási tervrészében 
rögzítetteknek és a DVCSH Kft.-vel fennálló Szolgáltatási-vállalkozási 
szerződésében foglaltak figyelembevételével a DVCSH Kft. saját pénzeszköze. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése meghatalmazza a Dunaújvárosi Víz- 

Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (2400 Dunaújváros, Építők u. 1.), hogy a gördülő 
fejlesztési tervet (felújítási és pótlási terv, beruházási terv) a Magyar Energetikai 
és Közmű – szabályozási Hivatalhoz a DMJV Önkormányzata nevében nyújtsa 
be. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot a 3. pontjában „költségvetési 
rendelet 5.b. melléklete kötelezettségvállalások tartalék” szövegrész kiegészítésével – 
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 

122/2015. (III.19.) határozata 
 a Rácalmás Város Önkormányzatával a körforgalmi csomópont 5. ág 

kialakítására vonatkozó megállapodás alapján történő elszámolásra, forrás 
meghatározására 

 
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. elfogadja a Rácalmás Város Önkormányzat által, „a 2010. december 16-án 

Egyezségi keret-megállapodásban foglaltak kiterjesztése a rácalmási 050, és a 052 
hrsz.-ú ingatlanokon körforgalmi csomópont 5. sz. lehajtó ágának megépítésére és 
az  Érintett terület Rácalmás 6-os úttól keletre található iparterület ingatlanjainak 
megközelítésére, fejlesztésére” megkötött Megállapodás alapján megküldött 
pénzügyi kimutatást. 

 
2. az 1. pontban foglaltaknak megfelelően mindösszesen 9.286.392,-Ft átutalását 

rendeli el 15 napon belül Rácalmás Város Önkormányzat OTP NyRt-nél vezetett 
11736037-15361868-00000000 számlájára. 

 
3. a 2. pontban meghatározott összegből 8.960.892, - Ft-ot Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete 7.a. melléklete vagyongazdálkodási 
feladatok 3. Rácalmás Város Önkormányzatával forgalmi csomópont kialakítása és 
iparterület ingatlanjainak fejlesztése előirányzat terhére, 325.500, - Ft-ot a 
költségvetési rendelet 5.b. melléklete kötelezettségvállalások tartaléka előirányzat 
terhére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő      
                    megérkezésétől számított 8 nap 
                  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetés módosításakor vegye 
figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
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      a polgármester 
    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
      a vagyonkezelési osztály vezetője 
    - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
       a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
       a pénzügyi bizottság elnöke 
       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
    - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
      a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a 2015. évi költségvetési rendelet módosításának 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 
123/2015. (III. 19.) határozata  

a Dunaújváros külterület 0191 hrsz.-ú, erdő megnevezésű ingatlan 
megvásárlására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy meg kívánja 

vásárolni a Dunaújváros külterület 0191 hrsz.-ú, 3 ha 2824 m² nagyságú, erdő 
megnevezésű ingatlant 2.250.000.-Ft, azaz Kétmillió-kétszázötvenezer forint 
összegért a a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvény 11. §  (2) bekezdés c) pontja alapján településfejlesztés céljára az 
ingatlanon lévő terhekkel együtt  az általános tartalék című előirányzat terhére. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 1. 

pontban meghatározott ingatlanra vonatkozó, a határozati javaslat mellékletét 
képező adásvételi szerződés megkötésére. 

  
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke                                       
              - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Határidő:  az adásvételi szerződés megkötésére: a határozat érintettekkel való  
                  közlésétől számított 30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2015. évi önkormányzati költségvetés soron 
következő módosításakor 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 módosításának tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés módosításának tervezésében való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke  
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
                 a Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési, Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő:  a 2015. évi költségvetés módosításának 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  

124/2015. (III.19.) határozata 
a Petőfi Sándor Általános Iskola bejárati híd felújításáról  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Petőfi Sándor Általános Iskola 

bejárati híd felújítási munkáit bruttó 22.715.106,-Ft összegért a DVG Zrt.-vel 
elkészítteti. Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező vállalkozási szerződést a DVG Zrt.-vel írja alá.  

 
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 városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő:   a szerződés aláírására: 2015. március 31. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban szereplő munkához 

szükséges 22.715.106,-Ft bruttó összeget a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete 7.b. melléklete „Gazdasági 
Ellátó Szervezet” sorában jóváhagyott keretösszeg terhére biztosítja. 
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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 

                                                      125/2015. (III.19.) határozata 
a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási szerződés / 2015. január-március / 2. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. számú mellékletben 

foglaltak szerint módosítja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság között a 2015. 
január 5-én létrejött és 2015. február 3-án módosított, a 2015. január-március  
hónapokra  szóló szolgáltatási keretszerződést. 

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

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. 
január-március hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 2. módosítását aláírja. 

 
Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 
                  a polgármester 
              -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
Határidő: 2015. március 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 

126/2015. (III.19.)  határozata 
a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási szerződés  /2015. április-december hónap / megkötéséről 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási területén 

végzett közfeladatok 2015. április-december hónapban történő ellátására bruttó 
522.512.382.-Ft összegben a DVG Zrt.-vel a határozat mellékletét képező 
szolgáltatási keretszerződést köt. A forrás a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól 5. mellékletében a városfejlesztés és  -rendezés, a 
városüzemeltetés, a vízgazdálkodás és vízkárelhárítás és a  környezet-
egészségügy soron biztosított. 

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

hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal 2015. április-december hónapra szóló szolgáltatási 
keretszerződést aláírja. 

                  
Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 
                  a polgármester 
              -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
Határidő: 2015. március 31. 
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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 Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Sztankovics László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

127/2015. (III.19.) határozata 
2015. április-december hónap hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

keretszerződés megkötésére 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. számú mellékletét 

képező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási keretszerződést, bruttó 
31.185.000,-Ft összegben megköti a Dunanett Nonprofit Kft.-vel. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban megkötött 

közszolgáltatási keretszerződésbe foglalt kötelezettségvállalás fedezetét 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete 5. 
melléklet Városüzemeltetés sor terhére biztosítja. 

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

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

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

pontba foglalt kötelezettségvállalást a költségvetési rendelet következő 
módosítása során vegye figyelembe. 

  
Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 
                  a polgármester 
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
Határidő: 2015. március 31. 
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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 
(Besztercei Zsolt), tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

128/2015. (III.19.) határozata 
az önkormányzati érdekeltségű Média rendszer működtetésének 

meghosszabbításáról, és a 479/2014.(XII.18.) határozat módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 479/2014. (XII.18.) határozata első 

pontjában meghatározott közbeszerzés időtartamát 2015. július 1-től 2019. június 
30-áig terjedő időpontra módosítja. A Közgyűlés a határozat 2. pontjában a 
közbeszerzésre, a médiarendszer működtetésre biztosított fedezet összegét az 
alábbiak szerint módosítja: 
2015. évben 130.000.000 Ft+áfa helyett 87.000.000 Ft+áfa, 
2019. évben június 30-áig 88.000.000 Ft+áfa. 

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

pontban elhatározottakat a 2019. évi költségvetési rendelet előkészítése során 
vegye figyelembe. 

  
            Felelős:    - a költségvetés előkészítéséért: 
           a jegyző 
              - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
           az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:     a 2019. évi költségvetés  előkészítésének időpontja 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati érdekeltségű 

média rendszer működtetéséről a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel megkötött 
szerződését meghosszabbítja 2015. június 30-áig. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a DVG  Zrt. az 

önkormányzati médiarendszer működtetéséről kötött megbízási szerződésben 
2014. október 1. és december 31-ei időszakra megítélt, de fel nem használt  
„Médiaház további technikai fejlesztésének költsége” címen szereplő nettó 
2.000.000 Ft-ot, és  a 2015. január 1. és március 31. időszakra eszközfejlesztés 
címen megítélt támogatás maradékát, azaz nettó 349.638,- Ft-ot is 
gépjárművásárlásra fordítsa. 
A Közgyűlés a 2015. évi költségvetési rendelet 5. b. melléklet „Áthúzódó 
állományrendezés” jogcím „Kötelezettségek teljesítési tartaléka” sora terhére 
2.000.000 Ft+áfát biztosít a DVG Zrt.-vel médiarendszer működtetéséről 2015. 
április 1. és 2015. június 30. időszakra kötött megbízási szerződés mellékletének 
„Médiaház további technikai fejlesztésének költsége” sora megemelésére. 
 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 4. pontban 
elhatározottakat a 2015. évi költségvetési rendelet következő módosítása során 
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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 2015 évi költségvetés módosításának időpontja 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a médiarendszer működtetésének 

díját 2015. április 1-je és 2015. június 30-a közötti időszakra 45.509.638,- Ft +áfa 
összegben jóváhagyja. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a 3-4. pont szerinti feladatellátásra vonatkozó - jelen határozat mellékletét képező 
- megbízási szerződés 7. számú meghosszabbítását írja alá. 

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                      a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
           a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
     Határidő: 2015. március 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 29. napirendi pontot, a „Javaslat a 25. 
Rockmaraton Fesztivál megrendezésére és támogatására” című napirendet levette a 
tárgysorozatából  – 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) – és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

129/2015. (III.19.) határozata 
a  25. Rockmaraton Fesztivál megrendezéséről és támogatásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a 25. Rockmaraton Fesztivál 
megrendezésére és támogatására” című napirendet levette a tárgysorozatából. 
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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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gál Roland) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

130/2015. (III.19.) határozata 
 a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt., a Balatonszabadi-Sóstó üdülő 

épületének komplett felújítására vonatkozó árajánlat elfogadására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező siófoki 3572 helyrajzi számú 
üdülő megnevezésű ingatlan felújításával összefüggő munkálatok elvégzésével - a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg a Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési Osztály által kiadott költségvetés véleményezése ismeretében, a 
határozat mellékletét képező árajánlatnak megfelelően 35.208.883.-Ft+áfa, azaz 
bruttó 44.715.281,-Ft értékben. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza arra, hogy az elfogadott költségvetéssel 
egyezően kösse meg a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által előkészített 
vállalkozási szerződést az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság véleménye 
kikérését követően, azzal, hogy az elvégzett munkák teljesítésének igazolásáért és 
a műszaki átvételért a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály, míg az 
ellenérték utalványozásért a Vagyonkezelési Osztály vezetője a felelős. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 
       a Gazdasági Igazgatóság Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály  
                 vezetője 
       DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől  
                   számított 8 napon belül 
                 - a vállalkozási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését 

követő 30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltakra figyelemmel 

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és 
annak végrehajtásáról szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 5.b. melléklet 
„általános tartalék” előirányzata terhére 44.715.281,- Ft forrást biztosít a vállalkozási 
szerződés teljesítéséhez. 

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2015. évi önkormányzati költségvetés soron 
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következő módosításakor 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  
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
                 a Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési, Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő:  a 2015. évi költségvetés 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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gál Roland) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

131/2015. (III.19.) határozata 
a Balatonszabadi-Sóstó, valamint a Harkányi üdülő DVG Zrt. általi 

üzemeltetéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt.-t kívánja 
megbízni Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező 
siófoki 3572 helyrajzi számú, valamint a harkányi 1892 hrsz. üdülő megnevezésű 
ingatlanok üzemeltetésével. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a DVG Zrt. által előkészített jelen határozat 
mellékletét képező üzemeltetési szerződés aláírására, az alábbiak 
tudomásulvételével: 

 
 - Az Üzemeltető minden évben a Tulajdonos részére használati jogot biztosít 

március 31-ig előfoglalással a jelentkezés sorrendjében (a 
foglalás/visszaigazolás elektronikusan történik), április 1-től a szálláshelyek 
szabadon értékesíthetők, 

 
 - Az Üzemeltető minden év október 31-ig beszámolót készít, november 30-ig 

elszámol a Tulajdonossal mindkét ingatlan vonatkozásában. 
Ha az elszámolási időszak ráfordításai meghaladják a bevételeket, akkor a 
különbözetet Tulajdonos december 15-ig számla ellenében megtéríti 
Üzemeltetőnek. 
Ha az elszámolási időszak bevételei meghaladják a ráfordításokat, akkor 
Üzemeltető javaslatot tesz ingatlanonként az összeg felhasználására. 
Ilyen módon mindenképp a tulajdonost terheli a szálláshelyek kiadásának 
kockázata, annak ellenére, hogy esetlegesen előfoglalással nem élt. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 
       a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől 

számított 8 napon belül 
       - az üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való  
                   közlését követő 30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Pintér Tamás), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

132/2015. (III.19.) határozata 
 az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 316/2 hrsz.-ú futball stadion 

és kiszolgáló részeinek felújításával felmerülő többlet üzemeltetési díjak 
megfizetésének vállalására, és forrás megjelölésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a 2012. 

augusztus 01-jén, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint az 
Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt. és az Unirent Hungária Kft. között, az 
önkormányzati tulajdonban álló sportingatlanokra vonatkozó üzemeltetési 
szerződés szerint a Létesítmények (ingatlanok) közműdíjainak és egyéb, az 
üzemeltetéssel kapcsolatos költségeknek viselése, továbbá az Őrzés-védelmi 
feladatok ellátása Üzemeltető feladata. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 316/2 hrsz.-ú futball 

stadion és kiszolgáló egységei üzemeltetésével kapcsolatosan kötelezettséget vállal 
arra, hogy  
a.) a szolgáltató által kiállított számlák másolatai csatolásával igazolt villamos 
energia fogyasztást, 
b.) az üzemeltetéssel és karbantartással felmerült pályaőrzés költségét, továbbá a 
középfeszültségű kapcsoló kezelésére jogosult személyzet, valamint 
szakszemélyzet biztosítása költségét a mérkőzések idejére az Üzemeltetőnek 
megfizeti számla ellenében 30 napon belül 2015. február 01-től 2015. június 30-ig. 
Ezen összeg fedezetére 2015. évben 12 millió Ft-ot biztosít.      

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban meghatározott 

jogcímeken 2014. októbertől 2015. január 31-ig terjedő időszakra az előterjesztés 4. 
számú mellékletében csatolt Üzemeltető által kiállított számlákban foglalt 
követelések elismerésével bruttó 6.500.830,- Ft összeg megfizetését rendeli el 30 
napon belül az Üzemeltető részére. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. és 3. pontokban meghatározott 

összegek megfizetésére Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendeletének  5.b. melléklet kötelezettségvállalás terhére 6.500.830,- 
Ft, 12 millió Ft-ot az 5.b. melléklet „általános tartalék” előirányzata terhére biztosít. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Bírálóbizottság 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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               - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
  Határidő: a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 4. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetés módosításakor vegye 
figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
     Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                      a polgármester 
                    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                      a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
                    - a költségvetés módosításáért: 
                      a jegyző 
                    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
            a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   a pénzügyi bizottság elnöke 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                   - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
   az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2015. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 4 fő (Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), ellene szavazott 6 fő (Cserni Béla, Gál 
Roland, Iván László, Izsák Máté, Nagy Zoltánné, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő 
(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád), nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Hingyi László) – nem fogadta el, ezért a következő határozatot hozta: 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

133/2015. (III.19.) határozata 
Hingyi László közgyűlési képviselő személyes érintettség bejelentése alapján 

hozott döntésről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László közgyűlési képviselő 
személyes érintettségre vonatkozó bejelentése alapján a nyílt ülés „Javaslat a 
Dunaújváros PASE és DPASE Kft. részére vissza nem térítendő pályázati önrész 
támogatás és a 317/2 hrsz-ú ingatlan (Vidámpark) biztosítására az egyesület 
sportfejlesztési programjának megvalósításához” című 32. napirendi pont határozati 
javaslatára történő szavazásból Hingyi Lászlót nem zárta ki. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 4 fő (Hingyi László, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt), ellene szavazott 7 fő (Cserni Béla, Gál Roland, 
Iván László, Izsák Máté, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 2 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád), nem szavazott 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Gombos István) – nem fogadta el, ezért a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

134/2015. (III.19.) határozata 
Gombos István alpolgármester személyes érintettség bejelentése alapján 

hozott döntésről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István alpolgármester 
személyes érintettségre vonatkozó bejelentése alapján a nyílt ülés „Javaslat a 
Dunaújváros PASE és DPASE Kft. részére vissza nem térítendő pályázati önrész 
támogatás és a 317/2 hrsz-ú ingatlan (Vidámpark) biztosítására az egyesület 
sportfejlesztési programjának megvalósításához” című 32. napirendi pont határozati 
javaslatára történő szavazásból Gombos István alpolgármestert nem zárta ki. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Szabó Zsolt), tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás), nem szavazott 1 fő (Gál 
Roland) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

135/2015.(III.19.) határozata 
 a Dunaújváros PASE és a DPASE Kft. részére vissza nem térítendő pályázati 
önrész támogatás és a 317/2 hrsz.-ú ingatlan (volt Vidámpark)  biztosítására 

az egyesület sportfejlesztési programjának megvalósításához 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Dunaújváros Pálhalma 
Agrospeciál Sportegyesület és a DPASE Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
önrész kérelmét, miszerint az önkormányzat tulajdonát képező, dunaújvárosi 
317/2 hrsz. alatt (volt Vidámpark) található ingatlanon 2db nagyméretű élőfüves és 
1 db műfüves labdarúgópályát szándékoznak létesíteni, valamint 1 db 
öltözőépületet felújítani, melyekhez pályázati támogatást kívánnak igénybe venni. 

  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megjelölt kérelem 

teljesíthetősége megvizsgálását rendeli el különösen az alábbiak szerint: 
-  TSZT és a HÉSZ-SZT felülvizsgálata, a rendezési tervek módosításának 
költségei meghatározása; 
- az erdő művelési ágból való kivonás megvalósíthatóságának vizsgálata, az 
erdőterület művelési ágból való kivonás költsége, csereerdősítés költsége, 
erdőterület faállományának kitermelési költsége meghatározása; 
- labdarúgó pályaterülete előkészítésének költsége (úgymint: tereprendezési 
költségeket  támfalak, rézsűbevágás, feltöltés), közműkiváltások költsége 
meghatározása. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban meghatározott 

feladatok megvalósítására tanulmány, műszaki dokumentáció megrendelésére 
utasítja a polgármestert, mely költségek biztosítására 5.000.000,-Ft keretösszeget 
különít el az önkormányzat 2015. évi költségvetése 5.b. mellékletének „pályázati 
önerő” előirányzata terhére. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban meghatározott 

kérelem teljesíthetőségéről a 2. pontban meghatározott tanulmányterv és műszaki 
dokumentáció ismeretében határoz. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért  
 a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
 a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője: 
   a tanulmány megrendelésére és közgyűlés elé terjesztésére 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
8 napon belül 
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

3. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetés soron 
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 városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
 - a költségvetés módosításáért: 
 a jegyző 
 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
  a pénzügyi bizottság elnöke 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2015. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 6 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 8 fő (Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla) – nem fogadta 
el, ezért a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

136/2015. (III.19.) határozata  
a Dunaújváros, Bagolyvár utca, Berkenye köz, Szilvás utca úttest melletti járda 

építéséről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Dunaújváros, Bagolyvár 
utca, Berkenye köz, Szilvás utca úttest melletti járda építésére vonatkozó képviselői 
indítvány megtárgyalására” című napirend határozati javaslatát nem fogadta el. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 6 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 8 fő (Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla) – nem fogadta 
el, ezért a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

137/2015. (III.19.) határozata  
Dunaújváros, Újtelep városrész lakó-pihenő övezetté nyilvánításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Dunaújváros, Újtelep 
városrész lakó-pihenő övezetté nyilvánításával kapcsolatos képviselői indítvány 
megtárgyalására” című napirend határozati javaslatát nem fogadta el. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 1 fő (Pintér Tamás), ellene 
szavazott 4 fő (Cserna Gábor, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté), tartózkodott 
7 fő (Hingyi László, Iván László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, 
Szabó Zsolt) – nem fogadta el, ezért a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
138/2015. (III.19.) határozata 

Pintér Tamás képviselői indítványáról a településen élő ifjúság 
önkormányzati működésbe bevonása tárgyában név szerinti szavazás 

elrendeléséről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pintér Tamás képviselői indítványáról 
„Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a településen élő ifjúság 
önkormányzati működésbe bevonása tárgyában” című napirend határozati 
javaslatának „B” változatánál a név szerinti szavazás elrendelését nem fogadta el. 
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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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Gombos 
István, Pintér Tamás), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

139/2015. (III.19.) határozata 
Vargáné Dr. Sürü Renáta jegyző módosító indítványáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Vargáné Dr. Sürü Renáta jegyző 
módosító indítványát - mely szerint a „Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására 
a településen élő ifjúság önkormányzati működésbe bevonása tárgyában” című 
napirend „B” változatában a „Felkéri a jegyzőt, hogy a napirendi javaslat 
megtárgyalásáról szóló jegyzőkönyvi kivonatot és a javaslatot elutasító határozatot – 
a név szerinti szavazás eredményével – az indítványt tevő képviselő részére 
megküldeni szíveskedjék a jegyzőkönyv elkészültét követő 3 napon belül.” 
szövegrész törlésre kerüljön - elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” változatot – mellette szavazott 1 fő (Cserna 
Gábor), ellene szavazott 2 fő (Hingyi László, Pintér Tamás), tartózkodott 11 fő 
(Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán, nem 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – nem fogadta el, ezért a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

140/2015. (III.19.) határozata 
Pintér Tamás képviselői indítványáról a településen élő ifjúság 

önkormányzati működésbe bevonása tárgyában 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „Javaslat képviselői indítvány 
megtárgyalására a településen élő ifjúság önkormányzati működésbe bevonása 
tárgyában” című napirendi pont határozati javaslatának „B” változatát nem fogadta el. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 2 fő (Pintér Tamás, Szabó 
Zsolt), tartózkodott 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), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – nem 
fogadta el, ezért a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

141/2015. (III.19.) határozata 
Pintér Tamás képviselői indítványáról a településen élő ifjúság 

önkormányzati működésbe bevonása tárgyában 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „Javaslat képviselői indítvány 
megtárgyalására a településen élő ifjúság önkormányzati működésbe bevonása 
tárgyában” című napirendi pont határozati javaslatának „A” változatát nem fogadta el. 
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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 1 fő 
(Besztercei Zsolt), nem szavazott 3 fő (Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

142/2015. (III.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és 

Lakásügyi, illetve Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai 
Bizottságában történő személycseréről 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális, Egészségügyi és 

Lakásügyi, illetve Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai 
Bizottságból Besztercei Zsolt képviselőt visszahívja 2015. március 31. napjával, 
és helyére 2015. április 1. napjától a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi 
Bizottságba Izsák Máté János képviselőt, a Városüzemeltetési, 
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottságba Tóth Kálmán képviselőt a bizottság 
képviselő tagjának megválasztja. 

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

visszahívott, illetve megválasztott bizottsági tagok tiszteletdíjával kapcsolatos és 
szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a bekövetkezett változásokat a 
Közgyűlés SZMSZ-ének 3. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
       a jogi és szervezési igazgató 
Határidő:  2015. március 31. 
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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), ellene 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

143/2015. (III.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési 

tervéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2015. évre vonatkozó – a határozat mellékletét képező – 
közbeszerzési tervét elfogadja, egyúttal elrendeli a Kbt. 31. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti közzétételét. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a közbeszerzési ügyintéző 
Határidő: - a közzétételre 2015. március 31. 
  - a közzététel időtartama a 2016-os évre vonatkozó közbeszerzési terv   
                        közzétételének időpontjáig tart. 
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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 

144/2015. (III.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

az Integrált Területi Program összeállításához kapcsolódó szakértői 
tevékenység tárgyú eljárásban való részvételről 

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

közös ajánlattevőként részajánlatot tesz a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. „Integrált Területi Program összeállításához 
kapcsolódó szakértői tevékenység” tárgyú, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja 
szerinti nemzeti eljárásrendben bonyolított hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában foglalt 4. 
részre vonatkozóan. Az Önkormányzat közös ajánlattevőként a DV N 
Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
bevonásával kíván az eljárásban ajánlatot tenni.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a Hatósági Igazgatóság, 

Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályát az „Integrált Területi 
Program összeállításához kapcsolódó szakértői tevékenység” tárgyú 
hirdetménynek megfelelő ajánlattételi dokumentáció elkészítésével és annak a 
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 
részére történő benyújtásával. 

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

az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás nyertessége esetén az 
ajánlattételi dokumentációban található vállalkozási szerződés-tervezetet írja alá.  

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
     -  a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2015. március 25. 10:00 óra 
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