
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. június 16-ai nyílt ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a 01. számú napirendet – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) 
– felvette tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
360/2016. (VI.16.) határozata 

„Javaslat a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány alapító okiratának 
módosítására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. június 16-ai nyílt ülésére sürgősségi 
indítványként a „Javaslat a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány alapító okiratának 
módosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 01. napirendjeként felvette.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a 02. számú napirendet – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Pintér Tamás), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – felvette 
tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
361/2016. (VI.16.) határozata 

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottságában történő személycserére, új városüzemeltetési tanácsnok 

megválasztására, valamint az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságból 
nem képviselő bizottsági tag visszahívására” című előterjesztés sürgősségi 

indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. június 16-ai nyílt ülésére sürgősségi 
indítványként a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságában történő személycserére, új városüzemeltetési 
tanácsnok megválasztására, valamint az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságból 
nem képviselő bizottsági tag visszahívására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 02. 
napirendjeként felvette.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a 03. számú napirendet – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
felvette tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
362/2016. (VI.16.) határozata 

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő piac 
árusítóhelyeinek lefedési munkáira irányuló vállalkozási szerződés megkötésére” 

című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. június 16-ai nyílt ülésére sürgősségi 
indítványként a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő 
piac árusítóhelyeinek lefedési munkáira irányuló vállalkozási szerződés megkötésére” 
című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 03. napirendjeként felvette.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 9. napirendet – mellette szavazott 13 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Szabó Zsolt) – levette tárgysorozatából és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
363/2016. (VI.16.) határozata 

a nyílt ülés 9. napirendi pontjainak levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. június 16-ai nyílt ülésének meghívó 
szerinti 9. napirendi pontját, mely „Javaslat a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatának 
elbírálására és az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) 
önkormányzati rendelet módosítására” levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 10. napirendi pontot a tárgysorozat 5. 
napirendjeként – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – tárgyalta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
364/2016. (VI.16.) határozata 

a 10. napirend megtágyalásáról a tárgysorozat 5. napirendjeként 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. június 16-ai nyílt ülésének meghívó 
szerinti 10. napirendi pontját, mely „Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
vezetőjének Dunaújváros Megyei Jogú Város 2015. évi közbiztonsági helyzetéről szóló 
beszámolójának elfogadására” a tárgysorozat 5. napirendjeként tárgyalja. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 53. napirendet – mellette szavazott 13 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Szabó Zsolt) – levette tárgysorozatából és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
365/2016. (VI.16.) határozata 

a nyílt ülés 53. napirendi pontjainak levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. június 16-ai nyílt ülésének meghívó 
szerinti 53. napirendi pontját, mely „Javaslat az önkormányzat hivatalos internetes 
honlapjának (dunaujvaros.hu) üzemeltetésére vonatkozó hirdetmény nélküli 
közbeszerzési eljárás gazdasági szereplőinek kiválasztására, az ajánlattételi felhívás és 
közbeszerzési dokumentumok elfogadására” levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a nyílt ülés tárgysorozatát – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
366/2016. (VI.16.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 

1. Beszámoló a 2016. június 5-ei időközi képviselő-választás eredményéről, valamint a 
megbízólevél átadása a megválasztott közgyűlési képviselő részére (szóbeli 
előterjesztés) 

 
2. A közgyűlési képviselő eskütétele  

 
01. Javaslat a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány alapító okiratának módosítására 
 
02. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és 

Lakásügyi Bizottságában történő személycserére, új városüzemeltetési tanácsnok 
megválasztására, valamint az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságból nem 
képviselő bizottsági tag visszahívására 

 
03. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő piac 

árusítóhelyeinek lefedési munkáira irányuló vállalkozási szerződés megkötésére 
 

3. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 
végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 
polgármesteri határozatokról 
 

4. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
5. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei Jogú 

Város 2015. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának elfogadására 
 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
7. Javaslat a helyi építési szabályzat javításával kapcsolatos módosítás elindítására 
 
8. Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet újraalkotására 
 
9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 
22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelete módosítására 
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10. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek nyári szünidőben történő ingyenes 
étkeztetésének biztosítására 

 
11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 14/2002. (IV.5.) önkormányzati 

rendelete alapján az EHF Kupa győztes DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 
Akadémia Nonprofit Kft. sportolóinak és sportszakembereinek jutalmazására 

 
12. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a DKKA-Dunaújvárosi Kohász 

Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. székhelyhasználatához és egyben az alapító 
okiratának módosítására 

 
13. Javaslat a Fotótörténeti Alapítvány megszűnési oka tudomásulvételére 

 
14. Javaslat a Dunaújvárosi és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2015. évi 

beszámolójának elfogadására 
 

15. Javaslat a Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 2015. évi 
beszámolójának megtárgyalására – elfogadására 

 
16. Javaslat a kulturális alapítványok 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolók 

tudomásulvételére 
 
17. Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok 2015. 

évi beszámolóinak tudomásulvételére 
 
18. Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal megkötött közhasznú ellátási 

szerződés módosítására 
 
19. Javaslat a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) 2015. évi működéséről 

szóló beszámoló elfogadására 
 
20. Javaslat a Dunaújvárosi Fogorvosok Egyesülete fogászati ügyeleti díj emelésére 

vonatkozó kérelmének elbírálásáról 
 

21. Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásával megbízott orvos és körzeti 
ápoló megbízási szerződésének módosítására 
 

22. Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásának pályáztatására, valamint a 
körzet helyettesítéssel történő ellátására 

 
23. Javaslat dr. Krizsán Gábor fogszakorvos területi ellátási kötelezettséggel végzendő 

dunaújvárosi fogorvosi körzet működtetésének megkezdéséhez szükséges támogatás 
iránti kérelmére  

 
24. Javaslat a szociális és egészségügyi szervezetek 2016. évi támogatására vonatkozó 

pályázati felhívásra beérkezett alapítványi pályázatok elbírálására 
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25. Javaslat az oktatás alaptevékenységű civil szervezetek 2016. évi támogatására 
vonatkozó pályázati felhívásra beérkezett alapítványi pályázatok elbírálására 

 
26. Javaslat az ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2016. évi támogatására vonatkozó 

pályázati felhívásra beérkezett alapítványi pályázatok elbírálására 
 

27. Javaslat a Dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola 
intézményvezetői pályázat véleményezésére 

 
28. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza intézmény költségvetési 

előirányzatának emelésére 
 

29. Javaslat az önkormányzati érdekeltségű Médiaközpont működtetésének 
finanszírozására 

 
30. Javaslat a Csepeli Kajak-Kenu Egyesület támogatás iránti kérelme elbírálására 
 
31. Javaslat a TOP-6.1.5-15 azonosítószámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő 

mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” tárgyú projekt vonatkozásában 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó 
árajánlatok bekérésére 

 
32. Javaslat a TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása című pályázaton való részvételre 

 
33. Javaslat a TOP-6.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése c. pályázaton való 

részvételre, konzorciumi megállapodás aláírására, valamint közbeszerzési tanácsadó 
kiválasztására 

 
34. Javaslat a Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat során beszerzett műszaki 

eszközök haszonkölcsönbe adására az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. részére 
 

35. Javaslat települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról 
szóló pályázat benyújtására és a támogatás átadására a KNYKK Zrt. részére 
 

36. Javaslat a Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív 
elemeinek – a fényforrások és a lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – 
működtetésére, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítására, 
karbantartására, folyamatos üzemének biztosítására 

 
37. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett közfeladatok 

ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2016. április-december hónap) 1. 
számú módosítására 
 

38. Javaslat a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó 2016. 
évi megállapodás 1. számú módosítására 
 

39. Javaslat Dunavecse településrendezési eszközeinek módosításának véleményezésére 
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40. Javaslat bérleti szerződés megkötésére a Pentelei Molnár János Mentálhigiénés 
Általános Iskola és Szakképző Iskolával  

 
41. Javaslat az önkormányzat és a Zöld Háromszög Egyesület között fennálló 

haszonkölcsön szerződés módosítására 
 
42. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 728/2015. (XII.17.) határozata 2. 

pontja módosítására és bérbeadás véleményezése az önkormányzati tulajdonban álló, 
a DVG Zrt. kezelésében lévő, természetben a Dunaújváros, Hangulat u. 2. pincében 
található helyiségre vonatkozóan az Intercisa Rádióklub Sportegyesület részére 
 

43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei 
Kormányhivatal között fennálló bérleti szerződés megkötésére, Dunaújváros, Október 
23. tér 1. szám alatt található garázs vonatkozásában 

 
44. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 11/2016. határozat 

módosítására és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a B-Trend 
Gyártó és Szolgáltató Kft. között fennálló adásvételi szerződés módosítására a 
dunaújvárosi 3658/5 helyrajszi számú ingatlan vonatkozásában 
 

45. Javaslat az Energo-Hőterm Kft. 2015. évi éves beszámolójának tárgyalására, valamint 
könyvvizsgálóktól történő árajánlat bekérés elhatározására a gazdasági társaság 
könyveinek felülvizsgálatával kapcsolatosan 

 
46. Javaslat az Energo-Viterm Kft. 2015. évi éves beszámolójának elfogadására 
 
47. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 329/2016. (V.19.) határozata és 

a Dunaújváros Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására 
 

48. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt 
Fejér Megyei Szervezet között fennálló haszonkölcsön szerződés 
meghosszabbítására, Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII. 807. és 808. számú 
irodahelyiség és a hozzájuk tartozó tárgyaló vonatkozásában 
 

49. Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének egyes előirányzatainak 
átcsoportosítására – DVG Zrt. fagyizó kialakítás költségeinek rendezése érdekében 

 
50. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 

ellátásával kapcsolatos pályázat kiírás tervezete tárgyalásának határideje 
módosítására, a KNYKK Zrt. könyvei vizsgálatára elkészített könyvvizsgálói jelentés 
elfogadására, valamint a közszolgáltatási szerződés módosítására 

 
51. Javaslat Dunaferr SE Röplabda szakosztálya általi (Hild József Szakközépiskola, 

Szakiskola és Speciális Szakiskola) fejlesztés végrehajtásával kapcsolatos tulajdonosi 
hozzájárulás iránti kérelem elbírálására 

 
52. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 494/2011. (IX.22.) határozata 

módosítására 
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53. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követő 

költségvetési beszámolók elfogadására 
 

54. Javaslat Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíztársulás 
megszüntetésére  
 

55. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala beléptető 
rendszerének kiépítéséhez szükséges többletforrás biztosítására 

 
56. Javaslat a betelepítési kvótarendszerrel kapcsolatos döntés meghozatalára 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a meghívott vendégek számára tanácskozási jogot – mellette szavazott 
14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
biztosított és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
367/2016. (VI.16.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. június 16-ai 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 a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette szavazott 14 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – megválasztotta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
368/2016. (VI.16.) határozata 

a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyvének 
vezetésével Ráczné Bodó Beáta köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a zárt ülés meghívója szerinti 1. napirendi pontot – mellette szavazott 
14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – felvette a 
zárt ülés tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
369/2016. (VI.16.) határozata 

a „Javaslat „Dunaújváros Közszolgálatáért Díj” adományozására” című napirend 
zárt ülés tárgysorozatába való felvételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. június 16-ai zárt ülésre vonatkozó 
meghívó szerinti napirendjét, mely „Javaslat „Dunaújváros Közszolgálatáért Díj” 
adományozására” felvette a zárt ülés tárgysorozatába. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a zárt ülés meghívója szerinti 2. napirendi pontot – mellette szavazott 
14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – felvette a 
zárt ülés tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
370/2016. (VI.16.) határozata 

„Javaslat tagi kölcsön biztosítására a Dunanett Nonprofit Kft. részére”című 
napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. június 16-ai zárt ülésre vonatkozó 
meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat tagi kölcsön biztosítására a 
Dunanett Nonprofit Kft. részére” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdése 
c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a zárt ülés meghívója szerinti 3. napirendi pontot – mellette szavazott 
13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol 
lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – felvette a zárt ülés tárgysorozatába és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
371/2016. (VI.16.) határozata 

„Javaslat jogi képviselő megbízására a Székesfehérvári Törvényszék előtt a 
17.G.40.088/2016/2. szám alatt folyamatban lévő perben”című napirend zárt 

ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. június 16-ai zárt ülésre vonatkozó 
meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat jogi képviselő megbízására a 
Székesfehérvári Törvényszék előtt a 17.G.40.088/2016/2. szám alatt folyamatban lévő 
perben” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdése c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a zárt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 14 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
372/2016. (VI.16.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. június 16-ai zárt ülés napirendi 
pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat „Dunaújváros Közszolgálatáért Díj” adományozására 
 
2. Javaslat tagi kölcsön biztosítására a DUNANETT Nonprofit Kft. részére 
 
3. Javaslat jogi képviselő megbízására a Székesfehérvári Törvényszék előtt a 

17.G.40.088/2016/2. szám alatt folyamatban lévő perben 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a zárt ülésre meghívott vendégek számára tanácskozási jogot – 
mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Szabó Zsolt) – biztosított és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
373/2016. (VI.16.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. június 16-ai zárt ülésére meghívott 
személynek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 



19 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette szavazott 13 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
374/2016. (VI.16.) határozata 

a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyvének 
vezetésével Ráczné Bodó Beáta köztisztviselőt 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 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Pintér 
Tamás), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

375/2016. (VI.16.) határozata 
a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosiak Életéért” 

Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló 148/2014. (III. 17.) határozat 6. 
pontját visszavonja, az 1-5. és a 7-9. pontok változatlan hatályban tartása mellett. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosiak Életéért” 

Közalapítvány 148/2016. (III. 17.) határozat 1-3. pontja szerint megválasztott 3 fős 
kuratórium tagjainak a számát 5 főre növeli, és a kuratórium két új tagjának Szabóné 
Lőrincz Ilonát és Kovács Judit Gabriellát jelöli. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 148/2016. (III. 17.) határozat 1-5. 

pontjában és a jelen határozat 1-2. pontjában foglaltakra, valamint a jogszabályi 
változásokra tekintettel a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány alapító okirata 
módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el: 

 
„ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Dunaújvárosiak 
Életéért” Közalapítvány többször módosított alapító okirata alábbi módosító okiratát 
fogadja el: 
 
1. Az alapító okirat címében „Az 1997. évi CLVI. Tv. rendelkezéseivel egységes 
szerkezetben amellyel” szövegrész helyébe „(A módosításokkal egységes szerkezetben)” 
szövegrész kerül. 
 
2. Az alapító okirat preambulumjában törlésre kerül „az 1990. év LV. tv. 8. § (1) és (2) 
bekezdése alapján” szövegrész. 
 
3. Az alapító okirat preambulumjában a „közalapítvány mint a közhasznú szervezetekről 
szóló 1997. évi CLVI. tv. hatálya alá tartozó kiemelkedően közhasznú szervezetet hoz 
létre az alábbiak szerint:” szövegrész helyébe a „közalapítványt hoz létre határozatlan 
időre az alábbiak szerint:” szövegrész lép. 
 
4. Az alapító okirat 2.) pontjában a „A közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan 
közfeladatot lát el, amely az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény, valamint 
az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény alapján az állam, valamint a helyi 
önkormányzat feladat és hatáskörébe tartozik. A közalapítvány cél szerinti közhasznú 
tevékenysége: Az 1997. évi CLVI. tv. 26. §-ának c.) pontjában megjelentek közül az 1.) 



21 
 

pont szerint:” szövegrész helyébe „A közalapítvány tevékenysége során olyan 
közfeladatot lát el, amely Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja, az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 141-142. §-a, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény 6. §-a alapján az állam, valamint a helyi önkormányzat feladat és 
hatáskörébe tartozik. A közalapítvány cél szerinti tevékenysége:” szöveg lép. 
 
5. Az alapító okirat 2.4. pontja első mondatában a „vállalkozási” szövegrész helyébe 
„gazdasági-vállalkozási” szövegrész kerül, valamint törlésre kerül a „közhasznú” 
szövegrész. 
 
6. Az alapító okirat 2.4. pont első mondatát követően kiegészül az alábbi szöveggel: 
„A gazdasági-vállalkozási tevékenység eredménye a közalapítvány vagyonát 
gyarapítja.” 
 
7. Az alapító okirat 2.6. pontjából törlésre kerül „a Fejér Megyei Bíróságnál történő” 
szövegrész és a „hogy” szövegrész. 
 
8. Az alapító okirat 3.1. pontjában a „bocsájt” szövegrész helyébe „bocsátott” szöveg 
kerül, a „rendelkezésre.” szövegrész helyébe „rendelkezésre a közalapítvány számlájára 
történő utalással a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásáig.” szöveg lép. 
 
9. Az alapító okirat 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„3.3. Az alapító kijelenti, hogy a közalapítvány rendelkezésére bocsátott induló 
vagyon a közalapítvány céljaival és működésével összhangban elegendő a 
közalapítványi tevékenység megkezdéséhez.” 
 
10. Az alapító okirat 4.1. pontjában a „vállalkozási” szövegrész helyébe a „gazdasági-
vállalkozási” szöveg kerül. 
 
11. Az alapító okirat 4.2. pont második mondatából törlésre kerül az „, és bármely másik 
kuratóriumi tagnak együttes” szövegrész. 
 
12. Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„4.3. A közalapítványnak az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-
vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait 
(kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani.” 
 
13. Az alapító okirat 4.4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„4.4.  (1) A közalapítvány bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 19. §-a és 20. 
§-a szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja 
nyilván. 
 
A közalapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési 
szabályokat kell alkalmazni. 
 



22 
 

(2) A vagyon felhasználásáról és annak szabályairól – a jogszabályi 
rendelkezések betartásával – a kuratórium dönt. 

 
(3) Az adományozók által meghatározott – a közalapítványi céloknak 
megfelelő – egyedi célra biztosított vagyoni eszközök (céltámogatások) 
összegét a meghatározott célra, illetve személy támogatására kell felhasználni, 
valamint elkülönítetten kell nyilvántartani. Annak eldöntése, hogy az 
adományozók által meghatározott konkrét célok megfelelnek-e a 
közalapítvány céljainak, a kuratórium feladata. A kuratórium az ilyen döntését 
általános érvényű rendelkezésbe foglalja, illetve – különleges esetekben – 
egyedileg hozza meg.” 

 
14. Az alapító okirat 4.5. pontjából törlésre kerül a ”közhasznú” szövegrész. 
 
15. Az alapító okirat 4.6. pontjában a „4.4.(1) c, pont)” szövegrész helyébe a „(4.4. (3) 
pont)” szöveg kerül. 
 
16. Az alapító okirat 4.7. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„4.7. 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.” 
 
17. Az alapító okirat a 4.7. pontját követően az alábbi 4.8. ponttal egészül ki: 
„4.8. 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 
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1. azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és 
2. pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és az 

elszámolás részletes rendjét.” 
 
18. Az alapító okirat 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„5.1. A közalapítvány képviselője teljes jogkörrel a kuratórium elnöke. Az elnök 
képviseleti joga általános, önálló és korlátlan.” 
 
19. Az alapító okirat 6.2. pontjában a „természetes illetve jogi személy, ezek jogi 
személyiséggel nem rendelkező társaságai és szervezetei,” szövegrész helyébe a 
„természetes, vagy jogi személy, illetőleg gazdasági társaság,” szövegrész kerül. 
 
20. Az alapító okirat a 6.4. pontot követően kiegészül az alábbi 6.5. ponttal: 
„6.5. 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. 
 
A közalapítványhoz csatlakozó személyeknek vagy szervezeteknek joguk van a 
kuratórium elnökétől pontos felvilágosítást kérni a közalapítványba rendelt pénz, 
vagy más vagyontárgy felhasználásáról.” 
 
21. Az alapító okirat 7.1. pont (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„7.1.  (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 5 (öt) természetes 
személyből áll, a tagság határozatlan időtartamra szól.” 
 
22. Az alapító okirat 7.1. pont (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(2) A kuratórium tagjai: 
Dr. Bozsits Attila   an.: Szollár Mária 2400 Dunaújváros, Csillagdomb u. 4.  
   sz. alatti lakos 
Zsipi Éva Sarolta  an.: Veress Róza 1196 Budapest, Petőfi u. 138. sz.   
   alatti lakos 
Szabóné Lőrincz Ilona  an.: Molnár Ilona 2421 Nagyvenyim, Mezőfalvi u. 3.  
   sz. alatti lakos 
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Kovács Judit Gabriella an.: Gönczöl Margit 2459 Rácalmás, Martinász u. 76.  
   sz. alatti lakos.” 
 
23. Az alapító okirat 7.2. pont (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(2) A kuratórium elnöke: Cserna Gábor (an.: Kovalov Mária) 2400 Dunaújváros, 
Bocskai I. u. 2/a. 2. 11. szám alatti lakos.” 

 
24. „ Az alapító okirat 7.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„7.3.  (1) A közalapítvány kuratóriumát úgy kell kinevezni, illetőleg megválasztani, hogy 

az garantálja az alapító okiratban meghatározott profitszétosztás tilalmát, valamint 
az alapítóktól való függetlenséget, ennek keretében: 
41. A közalapítvány mindenkori összetételében nem lehetnek túlsúlyban az 
alapítóktól függőségben lévő személyek. 
42. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek 

többségben a kuratóriumban. 
43. A közalapítvány kuratóriumi tagja és elnöke, illetőleg ezek hozzátartozója 
nem részesülhet a közalapítvány által esetlegesen adományozható díjban, 
elismerő címben. 
 
(2) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 
korlátozták. 
 
(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

 
(4) Nem lehet kuratóriumi tag (vezető tisztségviselő) az, akit bűncselekmény 
elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a 
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 
Nem lehet kuratóriumi tag (vezető tisztségviselő) az, akit e foglalkozástól 
jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel 
eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet 
folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll. 
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 közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet 

a kuratórium tagja.  
 

(5) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 
1. határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának 

lejártával; 
2. megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel 

bekövetkezésével; 
3. visszahívással; 
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4. lemondással; 
5. a vezető tisztségviselő halálával; 
6. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; 
7. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi 

ok bekövetkeztével. 
 

A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél 
megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok 
gyakorlója visszahívhatja. 
Az alapító az általa jelölt kuratóriumi tag megbízatását indokolás nélkül 
visszavonhatja, és helyére más személyt jelölhet ki. 
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.” 

 
25. Az alapító okirat 7.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„7.4. A Kuratórium szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Az ülést akkor is 
össze kell hívni, ha az elnök azt szükségesnek tartja. Az összehívásról az elnök köteles a 
tagok részére meghívó küldésével, írásban, igazolható módon gondoskodni az ülés 
napját megelőző legalább 5 nappal korábbi időpontban. Írásbeli igazolható módon 
történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, 
továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a 
kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 
 
A meghívónak tartalmaznia kell 
a közalapítvány nevét és székhelyét, 
az ülés idejének és helyszínének megjelölését, 
az ülés napirendjét. 
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a 
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat 
kialakíthassák. 
 
Az ülések nyilvánosságának biztosítása érdekében a kuratórium elnökének 
gondoskodnia kell a meghívó közzétételéről Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata hivatalos honlapján a www.dunaujvaros.hu oldalon az ülés napját 
megelőző legalább 5 nappal korábbi időpontban. 
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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.” 
 
26. Az alapító okirat 7.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„7.5. A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada, azaz legalább 
három tag jelen van.  
A kuratórium ülése nyílt, azt az elnök vezeti. Határozatait a határozatképesség 
megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével, nyílt szavazással hozza.  
 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,  

• akit, vagy akinek közeli hozzátartozóját a határozat kötelezettség vagy 
felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben 
részesít; 

• akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
• aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
• akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem 

tagja vagy alapítója; 
• aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy  
• aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatás. 
 
A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, és ebben rögzíteni kell a meghozott 
határozatokat, a szavazás eredményére vonatkozó adatokat. A kuratórium döntéseiről az 
elnök az érintetteket írásban értesíti.” 
 
27. Az alapító okirat 7.6. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„7.6. (1) A Kuratórium dönt: 

• a közalapítvány vagyonával való gazdálkodást érintő kérdésekről, 
• a közalapítványi vagyon tárgyévi elszámolásáról, 
• esetenként a csatlakozási szándékok tárgyában, 
• a közalapítványnak 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 elfogadásáról, 

• az éves költségvetés elfogadásáról, 
• a kiegészítő jellegű, gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatásáról.” 

 
28. Az alapító okirat 7.7. pontjában a „módon” szövegrész helyébe a „módon 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos honlapján, a 
www.dunaujvaros.hu honlapon” szöveg kerül. 

http://www.dunaujvaros.hu/
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29. Az alapító okirat 7.8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„7.8. A kuratórium elnöke és tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, 
azonban igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.” 
 
30. Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„8.) A közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosak, abba a 
kuratórium elnökével előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekintést nyerhet a 
közalapítvány székhelyén.” 
 
31. Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„10.) Az alapító a kuratórium ellenőrzésére 3 főből álló Felügyelőbizottságot hoz létre, 
amelynek tagjai természetes személyek. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízása 
határozatlan időre szól. 
 
A Felügyelőbizottság tagjai: 
 Kecskés Rózsa 
 Lőrinczi Konrád 
 Nagy Zoltánné 
 
A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 
korlátozták. 
Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre 
vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi 
személy vezető tisztségviselője. 
A Felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és 
összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni. 
 
A Felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 
 
A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen 
kötelesek részt venni. 
 
A Felügyelőbizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. 
A Felügyelőbizottság köteles kidolgozni a saját szervezeti és működési szabályzatát. 
A Felügyelőbizottság legalább félévente ülésezik. 
A Felügyelőbizottság jogosult és köteles vizsgálni, hogy a közalapítványt irányító 
kuratórium tevékenysége összhangban van-e az alapítvány céljaival, továbbá ellenőrzi, 
hogy a közalapítvány a hatályos számviteli szabályoknak megfelelően végzi-e a 
könyvvezetését. 
A Felügyelőbizottság köteles a kuratórium vagy az alapító döntéshozó szerve elé 
kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a 
döntéshozó szerv ülésén ismertetni. 
A Felügyelőbizottság jogosult a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, 
könyveibe betekinteni, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy 
munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, 
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értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálni és vizsgálata 
során szakértőt bevonni.  
A Felügyelőbizottság csak akkor határozatképes, ha ülésén minden tag jelen van. 
Döntést egyszerű szótöbbséggel hozza. 
A Felügyelőbizottság tagjai és elnöke tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, 
azonban igazolt költségeik megtérítésére jogosultak. 
 
A Felügyelőbizottsági tagság megszűnik 

1) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
2) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel 

bekövetkezésével; 
3) visszahívással; 
4) lemondással; 
5) a vezető tisztségviselő halálával; 
6) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben történő korlátozásával; 
7) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 
 
A Felügyelőbizottság tagja megbízatásáról a közalapítványhoz címzett, a 
kuratórium elnökéhez intézett nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül lemondhat. 
A tisztségről való lemondást írásban, igazolható módon kell közölni.” 
 
32. Az alapító okirat 11.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„11.1. A közalapítvány megszűnik a Ptk.-ban meghatározott megszűnési okok 
bekövetkeztekor, valamint a bíróság az alapítók kérelmére nem peres eljárás keretében 
megszünteti, ha ezt az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1-2. §-ában 
foglaltakra hivatkozva kéri.” 
 
33. Az alapító okirat 11.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„11.2. A közalapítvány megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó  
vagyon az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló 
célra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.” 
 
34. Az alapító okirat az alábbi 12.) ponttal egészül ki: 
„12.) Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre 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 rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.” 
 
35. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 
 
Dunaújváros, 2016. június 16. 

Cserna Gábor 
Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Polgármestere 
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Záradék: 
Az alapító okirat módosítását Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése a 2016. június 16-ai ülésén a …/2016. (VI. 16.) határozatával fogadta el.” 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

3. pontban elfogadott módosító okiratot és e határozat mellékletét képező, 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő:   2016. június 27. 

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

bejegyzéséről 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:    2016. július 8. 

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

„Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát a Magyar Közlönyben és az önkormányzat hivatalos honlapján 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 a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Lassingleitner Fruzsina), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
376/2016. (VI.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi 
Bizottságában történő személycseréről 

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

Bizottságból Izsák Máté képviselőt visszahívja 2016. június 16. napjával, és helyére 
2016. június 17. napjától a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságba 
Lassingleitner Fruzsina képviselőt a bizottság képviselő tagjának megválasztja. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a visszahívott 
bizottsági tag, illetve megválasztott bizottsági tag tiszteletdíjával kapcsolatos és 
szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a bekövetkezett változásokat a 
Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) 
önkormányzati rendelet 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: 2016. június 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Sztankovics László,), ellene szavazott 2 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás), 
tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner 
Fruzsina), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
377/2016. (VI.16.) határozata 

városüzemeltetési tanácsnok megválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pintér Tamás képviselőt 

városüzemeltetési tanácsnoki tisztségéből 2016. június 16. napjával visszahívja, 2016. 
június 17. napjától városüzemeltetési tanácsnoknak Lassingleitner Fruzsina képviselőt 
megválasztja. 

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

városüzemeltetési tanácsnok, illetve megválasztott városüzemeltetési tanácsnok 
tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a 
bekövetkezett változásokat a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 4. 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:  2016. június 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

378/2016. (VI.16.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 

Sportbizottságából nem képviselő bizottsági tag visszahívásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Sportbizottságból Lassingleitner Fruzsina képviselőt, mint nem képviselő bizottsági 
tagot 2016. június 16. napjával visszahívja. 

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

bizottsági tag tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, 
valamint a bekövetkezett változásokat a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 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: 2016. június 30. 



33 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
379/2016.(VI.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő piac árusítóhelyeinek 
lefedési munkáira irányuló vállalkozási szerződés megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy Dunaújváros 

Közigazgatási területén lévő régi használtcikk piac jobb kihasználása végett a piac 
lefedési munkálataira irányuló Vállalkozási Szerződést kíván kötni a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. -vel, (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) bruttó 780.372,- Ft 
összegben.  

 
2. Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalások fedezetét Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet)  5. 
mellékletében szereplő „Általános tartalék” sorából átcsoportosított összeg biztosítja. 

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

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

   
    Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

            a polgármester 
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
            a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő:  2016. június 30. 
  

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
szereplő kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés soron következő 
módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 
       

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

            a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
Határidő: - a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

           - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2016. július 15. 
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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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő 
(Pintér Tamás), tartózkodott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 
1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
380/2016. (VI.16.) határozata 

a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

polgármesteri határozatokról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két 
ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott 
hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
381/2016. (VI.16.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
382/2016. (VI.16.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok határidő módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
- a 314/2016. (V.19.) határozat 4. pontjának végrehajtási határidejét a helyettesítést 

elvállaló orvossal történő megegyezést követő közgyűlés időpontjára, 
- a 334/2016. (V.19.) határozat 3. pontjának végrehajtási határidejét a lakáscsere 

szerződés megkötésétől számított 30 nap, vagy a szerződés megkötését követő első 
rendes közgyűlés időpontjára módosítja. 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelzett határozatok 
tekintetében a jelentés II. részével nem érintett egyéb rendelkezéseit változatlan 
tartalommal hatályban tartja. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
383/2016. (VI.16.) határozata 

a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei Jogú Város 
2015. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei Jogú Város 2015. évi közbiztonsági 
helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja és utasítja a Polgármestert, hogy a döntésről 
értesítse a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, és a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
vezetőjét. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2016. június 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Pintér Tamás), 
tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – megalkotta 
a 17/2016. (VI.17.) 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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
384/2016. (VI.16.) határozata 

a helyi építési szabályzat javításával kapcsolatos módosítás elindításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a helyi építési 

szabályzat szövegében történt elírások javításának érdekében a helyi építési 
szabályzat módosuljon. 

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

gondoskodjon Dunaújváros helyi építési szabályzatának az 1. pontban foglaltaknak 
megfelelő módosításának elkészíttetéséről.  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a városfejlesztési igazgató 

Határidő: - a tervezés elindítására: 2016. június 20. 
                     - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti 
                      egyeztetési eljárást követő közgyűlés 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – megalkotta a 18/2016. 
(VI.17.) önkormányzati rendeletet. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslat „A” változatát – mellette szavazott 
11 fő (Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István), távol lévő 1 
fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
385/2016. (VI.16.) határozata 

az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézmény által nyújtott nappali ellátásban részesülő demens személyek 
szállításáról szóló 206/2013. (V.23.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény és 

Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény által nyújtott nappali ellátásban 
részesülő demens személyek szállításáról szóló 206/2013. (V.23.) határozatot hatályon 
kívül helyezi. 

 
2. 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: 2016. június 24. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István), távol lévő 1 fő (Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

386/2016. (VI.16.) határozata 
az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény Családok Átmeneti Otthona szakmai 

egységében fizetendő intézményi térítési díj meghatározásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által fenntartott 
Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény Családok Átmeneti Otthona szakmai 
egységében 2016. augusztus 1. napjától az intézményi térítési díjat 135,- Ft/nap/fő 
összegben határozza meg. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt döntésre tekintettel a 

bevétel kiesés finanszírozására az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény 2016. évi 
költségvetésében az intézményfinanszírozás összegét megemeli 211.040,- Ft 
összeggel, melynek fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 5/b. melléklet 24. Működési tartalékok 24.3 Intézményi tartalék 
sora.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1-2. pontokban 

foglalt döntést a 2016. évi költségvetés soron következő módosítása során vegye 
figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalások teljesítésére.  

  
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                    a polgármester 
             - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
               a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

                   - a költségvetés módosításáért: 
               a jegyző 
             - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 

                     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

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

határozatot küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény vezetője részére.  
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2016. június 24. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 
fő (Besztercei Zsolt, Gombos István), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – megalkotta az „A” 
változatú 19/2016. (VI.17.) önkormányzati rendeletet. 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

387/2016. (VI.16.) határozata 
a 2016. évi nyári ingyenes gyermekétkeztetés biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2016. évi nyári 

ingyenes gyermekétkezetést 2016. június 20-től 2016. augusztus 31-éig tartó időszakban, 
összesen 53 munkanapon keresztül biztosítja a rászoruló dunaújvárosi  
- hátrányos helyzetű,  
- halmozottan hátrányos helyzetű, és  
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskolás gyermekek részére. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2016. évi nyári 
ingyenes gyermekétkezetést a dunaújvárosi bölcsődés és óvodás korú   
- hátrányos helyzetű,  
- halmozottan hátrányos helyzetű, és  
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére  
is biztosítja 2016. augusztus 1-től 2016. augusztus 31-éig tartó időszakban, összesen 23 
munkanapon keresztül, abban az esetben, ha a gyermek augusztus hónapban nem 
veszi igénybe a bölcsődei, illetve óvodai ellátást.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a nyári gyermekétkeztetés létszámát, 

figyelemmel a törvényes képviselők Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Szociális Osztályán 2016. május 30-áig benyújtott nyilatkozatira: 

- hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskolás korú gyermekek száma: 206 
fő; és  

- hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás korú gyermekek száma: 46 
fő,  

teljes létszám 252 főben, a gyermekek étkeztetésének teljes összegét 7.257.456,- Ft-ban 
határozza meg. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. és 2. pontban 
rögzített időtartamokban vállalt - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
dunaújvárosi lakcímmel rendelkező gyermekek - nyári étkeztetését saját, 2016. évi 
költségvetése terhére biztosítja.  
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek után járó központi költségvetési normatíva által nem fedezett 
összegre vonatkozó, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermekek étkezetésének forrását a 2016. évi költségvetésében Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
Szervezet dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére biztosítja. 
 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi nyári ingyenes 
gyermekétkeztetés lebonyolítására a DVG Zrt. által működtetett Fészek Tanéttermet jelöli 
ki. 
 

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az előterjesztésben szereplő 
„Vállalkozási szerződés” megkötésével. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
         a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a szociális osztály vezetését ellátó aljegyző  
Határidő: - a határozat közlésére: 2016. június 17. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Tóth Kálmán képviselő módosító indítványát – mellette 
szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos 
István) – támogatta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
388/2016. (VI.16.) határozata 

Tóth Kálmán képviselő módosító indítványáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth Kálmán képviselő azon módosító 
indítványát, mely szerint az EHF Kupa győztes DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 
Akadémia összes sportszakembere, a határozati javaslatban szereplő személyek mellett 
Ferling Bernadett, Sebestyén Ágnes, Oblisz Anita, Horváth Tibor, dr. Úr Viktor, Farkas 
Andrea, Bába Mihály is kapja meg a 48.000,- Ft összegű jutalmat, támogatta. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
389/2016. (VI.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 14/2002.(IV.5.) önkormányzati 
rendelete alapján az EHF Kupa győztes DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 
Akadémia Nonprofit Kft. sportolóinak és sportszakembereinek jutalmazásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az EHF Kupa győztes DKKA-

Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. sportolóit és 
sportszakembereit jutalomban részesíti az alábbiak szerint: 

 
 

Sportolók JUTALOM ÖSSZEGE (nettó) 
Bulath Anita 60.000,- Ft 
Triscsuk Krisztina 60.000,- Ft 
Azari Fruzsina 60.000,- Ft 
Takács Dusmáta 60.000,- Ft 
Kovács Anna 60.000,- Ft 
Szalai Babett 60.000,- Ft 
Klujber Katlin 60.000,- Ft 
Kamper Olívia 60.000,- Ft 
Vincze Melinda 60.000,- Ft 
Triffa Ágnes 60.000,- Ft 
Oguntoye Viktória 60.000,- Ft 
Horváth Bernadett 60.000,- Ft 
Gindeli Panna 60.000,- Ft 
Ferenczy Fruzsina 60.000,- Ft 
Kovács Krisztina 60.000,- Ft 
Nick Viktória 60.000,- Ft 
Hajtai Vanessza 60.000,- Ft 
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Sportszakemberek  
Zdravko Zovko 48.000,- Ft 
György László 48.000,- Ft 
Radulovics Bojana 48.000,- Ft 
Ferling Bernadett 48.000,- Ft 
Sebestyén Ágnes 48.000,- Ft 
Oblisz Anita 48.000,- Ft 
Horváth Tibor 48.000,- Ft 
Dr. Úr Viktor 48.000,- Ft 
Farkas Andrea 48.000,- Ft 
Bába Mihály 48.000,- Ft 
 
2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2016. évi költségvetése 5. mellékletének 13. sport célok és feladatok 
„személyi juttatások és járulékok” elnevezésű előirányzat során 3.000.000,- Ft többlet 
fedezetet biztosít az 5.b. melléklet „pénzeszköz átadások tartaléka” soráról történő 
átcsoportosítás útján. 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2016. évi 
költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                    a polgármester  
                 -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                    a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                 -  a költségvetés módosításáért:  
                    a jegyző  
                 -  a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    a pénzügyi bizottság elnöke  
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
                 -  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
                    a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő:     a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
390/2016. (VI.16.) határozata 

az EHF Kupa győztes DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szemenyei Istvánt, az EHF Kupa győztes 

DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. ügyvezetőjét bruttó 
400.000,- Ft jutalomban részesíti. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 

kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetése 5. mellékletének 13. sport célok és feladatok „személyi juttatások és 
járulékok” elnevezésű soron lévő előirányzat terhére biztosítja. 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2016. évi 
költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                    a polgármester  
                 -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                    a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                 -  a költségvetés módosításáért:  
                    a jegyző  
                 -  a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    a pénzügyi bizottság elnöke  
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
                 -  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
                    a vagyonkezelési osztály vezetője  

Határidő: a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
391/2016. (VI.16.) határozata  

tulajdonosi hozzájárulás megadására a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 
Akadémia Nonprofit Kft. székhelyhasználatához és egyben az Alapító Okiratának 

módosítására 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. az önkormányzati 
tulajdonban álló, dunaújvárosi 316/1 hrsz.-ú, természetben a Dunaújváros, Eszperantó út 2-
4. szám alatti ingatlant székhelyként bejegyeztesse, feltüntesse és azt az illetékes 
Cégbíróság részére bejelentse, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat 
közlésére és a határozat mellékleteként csatolt Alapító Okirat aláírására. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                  8 napon belül                           
                 - az alapító okirat módosítására: a határozat közlését követő 8 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
392/2016. (VI.16.) határozata 

a Fotótörténeti Alapítvány megszűnési oka tudomásulvételéről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Fotótörténeti 
Alapítvány esetében a Ptk. 3:403. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 
megszűnési ok bekövetkezett, mivel az Alapítvány 2013-2015. években célja 
megvalósítása érdekében nem folytatott tevékenységet.  

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

Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatóját, hogy a megszűnés bejegyzéséről szóló kérelmet 
küldjék meg a Székesfehérvári Törvényszék részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester és az MMK Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatója 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő:   2016. június 30.   
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 

határozatot küldje meg a Fotótörténeti Alapítvány részére. 
 

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

Határidő:     2016. június 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

393/2016. (VI.16.) határozata 
a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2015. évi 

beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítványnak a határozat mellékletét képező 2015. évi 
beszámolóját és közhasznúsági jelentését tudomásul veszi. 

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

közlésére. 
  

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

Határidő:    2016. június 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

394/2016. (VI.16.) határozata 
A Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 2015. évi beszámolójának 

elfogadásáról - megtárgyalásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt., 

mint alapító, által létrehozott Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány – a 
határozat mellékletét képező - 2015. évi beszámolóját megtárgyalta, és tudomásul 
veszi. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat közlésére. 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

               a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
Határidő:   2016. június 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
395/2016. (VI.16.) határozata 

a Modern Művészetért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
tudomásulvételéről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a Modern 

Művészetért Közalapítvány 2015. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági 
mellékletét. 

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

pontban elhatározottakról értesítse a közalapítvány képviselőjét. 
 

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

Határidő:  2016. június 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
396/2016. (VI.16.) határozata 

a DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló tudomásulvételéről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2015. évi egyszerűsített beszámolóját és 
közhasznúsági mellékletét. 

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

pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét. 
 

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

Határidő:  2016. június 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
397/2016. (VI.16.) határozata 

a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány 2015. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló tudomásulvételéről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a Vágó 

Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány 2015. évi egyszerűsített beszámolóját 
és a tevékenységéről szóló jelentését. 

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

pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét. 
 

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

Határidő:  2016. június 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
398/2016. (VI.16.) határozata 

a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
tudomásulvételéről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 2015. évi egyszerűsített beszámolóját. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 1. 

pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét. 
 

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

Határidő:  2016. június 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
399/2016. (VI.16.) határozata 

„A látó szemért” Közalapítvány 2015. évi beszámolójának tudomásulvételéről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az önkormányzati 
alapítású „A látó szemért” Közalapítvány 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját 
és kiegészítő mellékletét. 

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

határozatot küldje meg „A látó szemért” Közalapítvány képviselőjének. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                      a polgármester 

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

Határidő: 2016. június 24. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

400/2016. (VI.16.) határozata 
a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 2015. évi beszámolójának 

tudomásulvételéről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az önkormányzati 
alapítású Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 2015. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját és kiegészítő mellékletét. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány képviselőjének. 
 

Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 
                       a polgármester 

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

Határidő: 2016. június 24. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

401/2016. (VI.16.) határozata 
az Egészségkárosodott Emberekért Alapítvány 2015. évi beszámolójának 

tudomásulvételéről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az önkormányzati 
alapítású Egészségkárosodott Emberekért Alapítvány 2015. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

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

határozatot küldje meg az Egészségkárosodott Emberekért Alapítvány 
képviselőjének. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2016. június 24. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

402/2016. (VI.16.) határozata 
a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvány 2015. évi beszámolójának 

tudomásulvételéről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az önkormányzati 
alapítású Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvány 2015. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvány képviselőjének. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2016. június 24. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a V. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Cserni Béla, Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
403/2016. (VI.16.) határozata 

a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2015. évi beszámolójának tudomásulvételéről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az önkormányzati 
alapítású Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2015. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

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

határozatot küldje meg a Jószolgálati Otthon Közalapítvány képviselőjének. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2016. június 24. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
404/2016. (VI.16.) határozata 

a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal megkötött közhasznú/ellátási szerződés 
módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Jószolgálati Otthon 

Közalapítvánnyal kötött közhasznú/ellátási szerződés 4. pontjának módosítását a 
határozat mellékletét képező közhasznú/ellátási szerződés 5. számú módosítása 
szerint.  

 
2. Dunaújváros megyei jogú város közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

határozat mellékletét képező közhasznú/ellátási szerződés 5. számú szerződés 
módosítást írja alá és a jelen határozattal együtt küldje meg a jószolgálati otthon 
közalapítvány kuratóriumi elnökének.  

 
Felelős:  - a szerződés aláírásáért és a határozat megküldéséért:  

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

Határidő:  2016. június 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
405/2016. (VI. 16.) határozata  

a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) 2015. évi működéséről szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a 

háziorvosi ügyeleti szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

beszámoló elfogadásáról szóló határozatot küldje meg a felnőtt háziorvosi, a gyermek 
háziorvosi és a háziorvosi ügyeleti szolgálat képviselőinek. 

 
Felelős: - a határozat közléséért:  

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

Határidő:   2016. június 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
406/2016. (VI.16.) határozata  

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága 
megkereséséről az alapellátásban lévő orvoshiány tárgyában 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárságát keresse meg, hogy 
tervez-e és milyen országosan követendő szervezeti, szakmai intézkedést a kormány az 
alapellátásban jelentkező orvoshiány kezelésére. 
 
Felelős: - a határozatban végrehajtásáért:  

  a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:       2016. július 29. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette szavazott 
13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

407/2016. (VI.16.) határozata 
a Dunaújvárosi Fogorvosok Egyesülete fogászati ügyeleti díj emelésére vonatkozó 

kérelmének elbírálásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosban, egészségügyi 
alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel dolgozó fogorvosoknak 2016. július 1. 
napjától kezdődően 60.000,- Ft/ügyeleti napban állapítja meg az ügyeleti ellátás díját, 
mely a jelenlegi fedezeten felül összesen 570.000,- Ft többletforrást igényel. Az 
összeg fedezetét a közgyűlés a 2016. évi költségvetési rendelet 5. melléklet 11. 
Egészségügyi alcím Egészségügyi alapfeladatokhoz kapcsolódó eszközök sorról a 
Fogorvosi ügyelet sor javára történő átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a feladat-

ellátási szerződést kiegészítő megállapodások aláírására, valamint a kötelezettség-
vállalások teljesítésére. 

 
     Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
    Határidő: - a határozat végrehajtására: folyamatos 
    - a szerződéskötésre: 2016. június 30. 
                    - a kötelezettségvállalás teljesítésére: folyamatos 2016. december 31. 
                      napjáig  
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére. 
  

Felelős: - a határozat közléséért: 
                     a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
           a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
   Határidő:  2016. június 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
408/2016. (VI.16.) határozata 

az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásával megbízott orvos és körzeti ápoló 
megbízási szerződésének módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dr. Mika Ilona és Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata között 2016. május 23. napján - a dunaújvárosi 5. számú 
felnőtt háziorvosi körzet orvosi feladatainak ellátására - létrejött megbízási szerződést 
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatal 
Ártámogatási és Finanszírozási Osztályának (továbbiakban OEP) kérésére a határozat 
1. számú melléklete szerint módosítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szűcsné Kiss Katalin és Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. május 23. napján - a dunaújvárosi 5. 
számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi feladatainak ellátására - létrejött megbízási 
szerződést az OEP kérésére a határozat 2. számú melléklete szerint módosítja. 

      
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
        a polgármester 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  
     Határidő:   - a határozat közlésére és a módosított megbízási szerződések  
                         aláírására: 2016. június 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató javaslatát 
– mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
409/2016. (VI.16.) határozata 

Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató javaslatáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatta azon módosító javaslatot, hogy a 
„Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásának pályáztatására, valamint a 
körzet helyettesítéssel történő ellátásáról” című előterjesztés határozati javaslatának 2. 
pontja akként változzon, hogy a polgármester az asszisztensre vonatkozó megbízási 
szerződést megfelelő szakértelemmel rendelkező asszinsztenssel kösse meg legfeljebb 
200.000,- Ft összegű ellenszolgáltatás erejéig. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
410/2016. (VI.16.) határozata 

a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásának pályáztatására, valamint a körzet 
helyettesítéssel történő ellátásáról (módosított) 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet 

ellátására – a határozat 3. számú melléklete szerint – pályázatot ír ki.  
 
    Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a jegyző 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgató 
    Határidő:   2016. június 30. 
   
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a 16. számú felnőtt háziorvosi 

körzet helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó megbízási szerződéseket és felkéri 
a Polgármestert a határozat 1. és 2. mellékletét képező szerződések aláírására azzal, 
hogy a polgármester az asszisztensre vonatkozó megbízási szerződést megfelelő 
szakértelemmel rendelkező asszinsztenssel kösse meg legfeljebb 200.000,- Ft 
összegű ellenszolgáltatás erejéig, továbbá a működési engedély megkérésére és a 
finanszírozási szerződés aláírására. 

      
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgató 
     Határidő:  - a megbízási szerződések aláírására 2016. június 30.  
                     - a működési engedély megkérésére és a finanszírozási szerződés 
                       megkötésére: a helyettesítésre vonatkozó szerződés megkötését 
                       követően haladéktalanul. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a határozat 3. 

mellékletében szereplő pályázat kiírását jelentesse meg a helyben szokásos módon, 
valamint az orvosi portálokon. 

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a jegyző 
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  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgató 
     Határidő:   2016. június 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette szavazott 
14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
411/2016. (VI.16.) határozata 

dr. Krizsán Gábor fogszakorvos területi ellátási kötelezettséggel végzendő 
dunaújvárosi fogorvosi körzet működtetésének megkezdéséhez szükséges 

támogatás iránti kérelméről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Krizsán Gábor fogorvos (8095 
Pákozd, Hegyalja u. 3.) részére Dr. Dénes Judit fogorvosi praxisa megvásárlásához és 
fogorvosi eszközök beszerzéséhez 5.000.000,-Ft összegű egyszeri, vissza nem 
térítendő támogatást nyújt, továbbá munkába járási támogatásként havonta a 
mindenkori jogszabály szerinti támogatást nyújtja, továbbá Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata vállalja a körzeti rendelő akadálymentesítését. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelölt összeg fedezetét 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 
11. Egészségügyi alcím Dologi kiadások sorról az Egyéb kiadások sor javára történő 
átcsoportosítás útján biztosítja. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy dr. Krizsán Gáborral a jelen 
határozat 1. számú mellékletét képező támogatási 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 osztályvezetője  
                    - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
    Határidő: - a határozat közlésére: 2016. június 30.  
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                    - a szerződés aláírására: a Miniszterelnökség által működtetett 
                      Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként 
                      kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy 
a közgyűlés a I. határozati javaslat „A” változatát – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként kell 
figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik 
meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
412/2016. (VI.16.) határozata 

a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítványnak a szociális és egészségügyi szervezetek 
2016. évi támogatására vonatkozó pályázata elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros és Környéke 04 

Alapítvány részére 500.000,- forint, azaz ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatást 
biztosít. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete – 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai – 9. sorszámú „szociális és 
egészségügyi szervezetek támogatása” során fedezetet biztosít.  

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

továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján a 
Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvánnyal az előkészített támogatási szerződést írja alá, 
továbbá jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és 
a pénzügyi teljesítésről a szerződés aláírásától számított 15 napon belül.  

      
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

 a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
                     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     Határidő: - a határozat közlésére: 2016. június 24. 
   
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt 

kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2016. évi költségvetési rendelet 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

       
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

  a jegyző 
                     - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     Határidő:  a  2016. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslat „C” változatát – mellette 
szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

413/2016. (VI.16.) határozata 
a Dunaújvárosi Bölcsődékért Alapítványnak a szociális és egészségügyi 

szervezetek 2016. évi támogatására vonatkozó pályázata elbírálásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi 

Bölcsődékért Alapítvány részére 400.000,-forint, azaz négyszázezer forint vissza nem 
térítendő támogatást biztosít. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 5. melléklete – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi 
kiadásai – 9. sorszámú „szociális és egészségügyi szervezetek támogatása” során 
fedezetet biztosít.  

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott 
döntés alapján a Dunaújvárosi Bölcsődékért Alapítvánnyal az előkészített támogatási 
szerződést írja alá, továbbá jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről a szerződés aláírásától számított 
15 napon belül.  

      
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2016. június 24. 
   
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2016. évi 
költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

       
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

   a jegyző 
                    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
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   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
    Határidő:  a 2016. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslat „A” változatát – mellette szavazott 
14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
414/2016. (VI.16.) határozata 

a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítványnak az oktatás alaptevékenységű 
civil szervezetek 2016. évi támogatására vonatkozó pályázata elbírálásáról 

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

Szonáta Zeneművészeti Alapítvány részére 95.000,- forint, azaz kilencvenötezer forint 
vissza nem térítendő támogatást biztosít. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 5. melléklete – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi 
kiadásai – 8. sorszámú „oktatási feladatok felosztható kerete” során fedezetet biztosít.  

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott 
döntés alapján a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvánnyal az előkészített 
támogatási szerződést írja alá, továbbá jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről a szerződés 
aláírásától számított 15 napon belül. 

  
     Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
   a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     Határidő: - a határozat közlésére: 2016. június 24. 
   
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2016. évi 
költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

       
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

   a jegyző 
                    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     Határidő: a  2016. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
    

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
415/2016. (VI.16.) határozata 

a KE-VE Alapítványnak az oktatás alaptevékenységű civil szervezetek 2016. évi 
támogatására vonatkozó pályázata elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a KE-VE Alapítvány 

részére  508.000,- forint, azaz ötszáznyolcezer forint vissza nem térítendő támogatást 
biztosít. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 5. melléklete – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi 
kiadásai – 8. sorszámú „oktatási feladatok felosztható kerete” során fedezetet biztosít.  

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott 
döntés alapján a KE-VE Alapítvánnyal az előkészített támogatási szerződést írja alá, 
továbbá jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről a szerződés aláírásától számított 15 napon belül.  

     
 Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

    a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     Határidő: - a határozat közlésére: 2016. június 24. 
   
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2016. évi 
költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

       
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

   a jegyző 
                    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     Határidő: a  2016. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy 
a közgyűlés a III. határozati javaslat „C” változatát – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Gombos István, Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként kell 
figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-ként jelenik 
meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
416/2016. (VI.16.) határozata 

a „Szilágyi” Alapítványnak az oktatás alaptevékenységű civil szervezetek 2016. évi 
támogatására vonatkozó pályázata elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a „Szilágyi” Alapítvány részére 

145.000,- forint, azaz száznegyvenötezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a 
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házában történő színházlátogatásra, valamint 
múltidéző játszóházra. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete – 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai – 8. sorszámú „oktatási 
feladatok felosztható kerete” során fedezetet biztosít.  

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

továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján a 
„Szilágyi” Alapítvánnyal az előkészített támogatási szerződést írja alá, továbbá jelen határozat 
alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről 
a szerződés aláírásától számított 15 napon belül.  

      
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

 a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
                     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     Határidő: - a határozat közlésére: 2016. június 24. 
   
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt 

kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2016. évi költségvetési rendelet 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

       
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

 a jegyző 
                    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
417/2016. (VI.16.) határozata 

a Kőrösi Diákalapítványnak az oktatás alaptevékenységű civil szervezetek 2016. évi 
támogatására vonatkozó pályázata elbírálásáról 

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

Diákalapítvány részére 112.903,- forint, azaz száztizenkétezer-kilencszázhárom forint 
vissza nem térítendő támogatást biztosít. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 5. melléklete – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi 
kiadásai – 8. sorszámú „oktatási feladatok felosztható kerete” során fedezetet biztosít.  

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott 
döntés alapján a Kőrösi Diákalapítvánnyal az előkészített támogatási szerződést írja 
alá, továbbá jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről a szerződés aláírásától számított 15 napon belül.  

      
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

   a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     Határidő: - a határozat közlésére: 2016. június 24. 
   
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2016. évi 
költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

      
 Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

    a jegyző 
  - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     Határidő:  a  2016. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a V. határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), 
nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
418/2016. (VI.16.) határozata 

az Iskolánkért, iskolai tábor létesítéséért Alapítványnak az oktatás 
alaptevékenységű civil szervezetek 2016. évi támogatására vonatkozó pályázata 

elbírálásáról 
 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az Iskolánkért, iskolai 
tábor létesítéséért Alapítvány kérelmét nem támogatja. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2016. június 24. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VI. határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
419/2016. (VI.16.) határozata 

a Rudas Alapítványnak az oktatás alaptevékenységű civil szervezetek 2016. évi 
támogatására vonatkozó pályázata elbírálásáról 

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

részére 230.000,- forint, azaz kétszázharmincezer forint vissza nem térítendő 
támogatást biztosít. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 5. melléklete – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi 
kiadásai – 8. sorszámú „oktatási feladatok felosztható kerete” során fedezetet biztosít.  

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott 
döntés alapján a Rudas Alapítvánnyal az előkészített támogatási szerződést írja alá, 
továbbá jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről a szerződés aláírásától számított 15 napon belül. 

  
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

   a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     Határidő: - a határozat közlésére: 2016. június 24. 
   
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2016. évi 
költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
     Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
   a jegyző 
                    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     Határidő: a  2016. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette szavazott 
13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 
1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
420/2016. (VI.16.) határozata 

az Iskolánkért, iskolai tábor létesítéséért Alapítványnak az ifjúsági tevékenységű 
civil szervezetek 2016. évi támogatására vonatkozó pályázata elbírálásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az Iskolánkért, iskolai 
tábor létesítéséért Alapítvány kérelmét nem támogatja. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2016. június 24. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette szavazott 
14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

421/2016. (VI.16.) határozata 
a Dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola 

intézményvezetői pályázat véleményezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Székesfehérvári Tankerületének kezdeményezésére megtárgyalta Rajnai 
István – a Dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola 
magasabb vezető beosztásra benyújtott – intézményvezetői pályázatát és úgy foglal 
állást, hogy – amennyiben Rajnai István megbízásával szemben törvényi kizáró ok 
nem áll fenn – a megbízást támogatja. 

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

határozatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete 
részére küldje meg.  

  
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

               a polgármester  
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

   a jogi és szervezési igazgató        
Határidő:   2016. június 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László), 
tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
422/2016. (VI.16.) határozata 

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza intézmény költségvetési 
előirányzatának emelésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi költségvetésben bruttó 

1.193.750,- forint keretösszeget (személyi juttatás: 625.000,- forint; költségtérítés: 
400.000,- forint; személyi juttatás járuléka: 168.750,- forint) biztosít a Bartók 
Kamaraszínház és Művészetek Háza költségvetési előirányzatának emelésére 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 3/2016. (II.19.) 

önkormányzati rendelete 5.b. melléklete „Intézményi tartalék” sor terhére. Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése egyben felkéri a polgármestert, hogy e határozatot az 
intézmény vezetőjének küldje meg.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő:    2016. június 30.  
   
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2016. évi 

költségvetési rendelet következő módosításakor a költségvetési előirányzat 
módosításának pénzügyi fedezeteként bruttó 1.193.750,- forintot a Bartók 
Kamaraszínház és Művészetek Házánál vegyen figyelembe.  

 
Felelős:         - a határozat végrehajtásáért:  

 a jegyző 
- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  

 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 - a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő:  a 2016. évi költségvetési rendelet következő módosításának  időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Pintér Tamás), tartózkodott 2 fő 
(Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

423/2016. (VI.16.) határozata 
az önkormányzati érdekeltségű Médiaközpont működtetésének finanszírozásáról 

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

érdekeltségű médiarendszer működtetésének finanszírozására 2016. július 1-jétől 
2020. június 30-áig tartó időszakra a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel – jelen 
határozat mellékletét képező – vállalkozási keretszerződést köt az alábbiak szerint: 

 2016. évben 87.500.000 Ft+áfa, (a jelen határozat meghozataláig átutalt összegek 
 figyelembe vételével) 
2017., 2018. és 2019. években 175.000.000 Ft+ áfa/év, 
2020. évben 87.500.000 Ft+áfa, összeget biztosít a médiarendszer működtetésére. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
elhatározottakat a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor, 
2017 – 2020. évi költségvetési rendeletek előkészítése során vegye figyelembe. 

  
Felelős:   - a költségvetés előkészítéséért: 

      a jegyző 
         - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:   a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának,  
                        valamint a 2017 – 2020. évi költségvetések előkészítésének 
                        időpontja 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

1. pont szerinti feladatellátásra vonatkozó – jelen határozat mellékletét képező – 
szerződést írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2016. június 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette szavazott 
14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
424/2016. (VI.16.) határozata 

a Csepeli Kajak-Kenu Egyesület támogatás iránti kérelme elbírálásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csepeli Kajak-Kenu Egyesület részére 
Kovács Máté András dunaújvárosi lakóhelyű sportoló 2016. évi edzésének 
biztosításához, a versenyekre való felkészüléséhez 700.000,- Ft, azaz hétszázezer 
forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a határozat melléklete szerinti 
támogatási szerződésben meghatározott feltételekkel. A támogatás fedezete 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendeletének 5a. melléklete „Ifjúsági 
feladatok támogatási tartaléka” sora. 

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

foglalt intézkedést a 2016. évi költségvetési rendelet módosítása során vegye 
figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

             a jegyző 
                    - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                      közreműködésért: 

  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                időpontja 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott 
döntés alapján a Csepeli Kajak-Kenu Egyesülettel a támogatási 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, valamint intézkedjen a szerződés 
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kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 
 

  Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
           a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  
                 - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2016. június 24.  

 - a szerződés aláírására: a Miniszterelnökség által működtetett 
   Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata 
   eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 nap 
 - a szerződés nyilvántartásba vételére: az aláírást követő 5 nap 
 - a pénzügyi teljesítésre: a szerződés aláírását követő 30 nap 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
425/2016. (VI.16.) határozata 

a TOP-6.1.5-15 azonosítószámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” tárgyú projekt vonatkozásában felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó 
árajánlatok bekéréséről 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és a 
munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” címmel megjelent 
pályázat keretében az engedélyezési és kivitelezési (egyesített) tervek elkészítése és 
a kapcsolódó feladatok ellátását végző gazdasági szereplő kiválasztása érdekében 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására az alábbi 
gazdasági szereplőktől kérünk árajánlatot: 

 
a.   EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

1075 Budapest, Holló utca 10. IV. em. 4001 
Cégjegyzékszám: 01 09 952942 
Adószám: 23100424-2-42  
e-mail: eupconsult@eupconsult.hu 
 

b.   Ész-Ker Kft. 
1026 Budapest, Pasaréti út 83. 
Cégjegyzékszám: 01 09 880490 
Adószám: 13060891-2-41  
e-mail: titkarsag@eszker.eu  
 

c.  PROVITAL Fejlesztési és Tanácsadó Kft. 
1123 Budapest, Alkotás u. 53. E. ép. III. em. 
Cégjegyzékszám: 01 10 046510 
Adószám: 14969205-2-43  
e-mail: info@provitalzrt.hu  

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

mailto:eupconsult@eupconsult.hu
mailto:titkarsag@eszker.eu
mailto:info@provitalzrt.hu
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Határidő:  az ajánlatkérés megküldésére: 2016. június 17. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban 

szereplő feladat végrehajtásához szükséges forrást – max. 180 ezer Ft keretösszeget 
– Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete 5. 
melléklet 23. alcímben szereplő TOP programok előirányzat keretének terhére 
nevesíti. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                      a polgármester 
                    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: folyamatos 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
426/2016. (VI.16.) határozata 

a TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása című  
pályázaton való részvételre  

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-6.3.2-
15 Zöld város kialakítása címmel megjelent pályázati felhívásra Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Integrált Területi Programjának végrehajtása, továbbá a 
Kormány 1562/2015 (VIII.12.) Kormányhatározatában meghatározott indikátor 
teljesítése érdekében. 

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

az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott formai és 
tartalmi követelményeknek megfelelő, a támogatási kérelem benyújtásához, illetve a 
projekt előkészítéséhez szükséges dokumentumokat aláírja.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

              a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásának előkészítésében való  
                        közreműködésért: 
                        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                      - a határozat közléséért: 
                        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezet  

Határidő: 2016. augusztus 31. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
427/2016. (VI.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a TOP-6.1.1-15  Ipari parkok, iparterületek fejlesztése c. pályázaton való indulásról 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-6.1.1-
15 „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” címmel megjelent pályázati felhívásra 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Területi Programjában 
(továbbiakban: ITP) a pályázat területi specifikációjában meghatározott 
projektfőösszeg, 200.000.000,- Ft mértékéig foglaltaknak megfelelően. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kössön az Innopark 
Nonprofit Kft.-vel a támogatási kérelem benyújtása, valamint a támogatási kérelem 
pozitív elbírálása esetén a projekt megvalósítása érdekében. 

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

2. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott formai és 
tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodást, valamint a 
támogatási kérelem benyújtásához, illetve a projekt előkészítéséhez szükséges 
dokumentumokat aláírja.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

              a polgármester 
   - a határozat végrehajtásának előkészítésében való 
              közreműködésért: 

                        a közbeszerzési és pályázati koordinációs osztály vezetője 
    - a határozat közléséért: 
                        a közbeszerzési és pályázati koordinációs osztály vezetője 

Határidő: 2016. november 12. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelen határozatban megnevezett projekt 
előkészítési költségei vonatkozásában legfeljebb 10.000.000,-Ft előfinanszírozást 
nevesítsen a 2016. évi költségvetési rendelet 5. melléklet 23. alcímben szereplő 
TOP programok előirányzat keretének terhére. 
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a jelen 

döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 
 

Felelős:  -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                   a polgármester 
                -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                   a közbeszerzési és pályázati koordinációs osztály vezetője 
                -  a költségvetés tervezéséért: 
                   a jegyző 
                -  a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                   a közbeszerzési és pályázati koordinációs osztály vezetője   
Határidő:   folyamatos 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő 
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

428/2016. (VI.16.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

a TOP-6.1.1-15  Ipari parkok, iparterületek fejlesztése c. pályázat közbeszerzési 
tanácsadó kiválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 

önkormányzat Bírálóbizottsága véleményének kikérése mellet a TOP-6.1.1-15 „Ipari 
parkok, iparterületek fejlesztése” tárgyú projekt közbeszerzési tanácsadó 
kiválasztásához kapcsolódó döntés meghozatalára. A projekthez a Közbeszerzési 
Hatóság által vezetett névjegyzékben szereplő felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó  kiválasztására  az alábbi gazdasági szereplőket 

 
1.  ÉSZ-KER Kft. – 1026 Budapest, Pasaréti út 83. - titkarsag@eszker.eu 
 
2.  PROVITAL Fejlesztési és Tanácsadó Kft. -1123 Budapest, Alkotás u. 53., E ép. 

III. em. - info@provitalzrt.hu  
 
3. Euprocure- Consulting Kft. - 1075 Budapest, Holló utca 10. IV. em. 4001.  

kéri fel árajánlat megtételére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 

                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a közbeszerzési és pályázati koordinációs osztály vezetője 

Határidő: az ajánlatkérés megküldésére: 2016. június 17. 
                 az ajánlatok benyújtására: 2016. június 23. 16.00 óra 

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

Közgyűlés soron következő rendes ülésén az 1. pontban meghatározott és átruházott 
feladatok végrehajtásáról nyújtson tájékoztatást. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
    a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 

Határidő: a közgyűlés soron következő rendes ülése 

mailto:titkarsag@eszker.eu
mailto:info@provitalzrt.hu
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

429/2016. (VI.16.) határozata 
a Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat során beszerzett 

műszaki eszközök az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. részére történő 
haszonkölcsönbe adásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy 412/2015. (VI.18.) 

KGY határozatában megjelölt, az MMK Közhasznú Nonprofit Kft.-vel együttműködve 
benyújtott, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás tárgyú pályázati projekt 
megvalósítása során összesen bruttó 780.415,- Ft-ért beszerzett műszaki 
eszközöket a Dunaújvárosban közművelődési feladatokat ellátó MMK Közhasznú 
Nonprofit Kft. részére ingyenes használatába adja, mely átadásról haszonkölcsön-
szerződést köt. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező haszonkölcsön-szerződés aláírására. 
 

 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                         a polgármester 
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         a közbeszerzési és pályázati koordinációs osztály vezetője 

     az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 Határidő: a szerződés aláírására: 2016. június 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
   

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
430/2016. (VI.16.) határozata 

 a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló 
pályázat benyújtásáról és a támogatás átadásáról a KNYKK Zrt. részére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata a Magyarország 2016. évi központi költségvetési 
törvénye (2015. évi C. tv.) 3. melléklet I. 5. pontjában foglaltak alapján meghirdetett, 
helyi közösségi közlekedés támogatása tárgyú pályázati felhívásra igénybejelentési 
kérelmet (pályázatot) nyújt be, valamint elhatározza a kapcsolódó projekt 
végrehajtását. 

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

az 1. pontban megjelölt pályázat benyújtásával és nyertes pályázat esetén a 
támogatás összegének Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 
részére történő átadásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg, 
valamint a támogatás átadásáról szóló megállapodást írja alá. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy 2015. évre 

vonatkozóan Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közszolgáltatási 
szerződés alapján a 2015. évre vonatkozóan 195.414.657,- Ft nettó összegű 
(248.176.614,- Ft bruttó összegű) saját forrásból származó, vissza nem térítendő 
támogatást nyújtott a a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 
részére, e támogatással hozzájárulva a helyi közforgalmú közlekedés 
működtetéséhez. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros MJV 

Önkormányzata pályázati, illetőleg ajánlatkérésen alapuló eljárás lefolytatása nélkül 
a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg az Alba Volán Zrt.-vel, illetve 
jogutódjával, a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel a 
menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításra vonatkozó 
közszolgáltatási szerződést. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata a helyi közforgalmú közlekedést 2016. január 1-jétől 
2016. december 31-éig folyamatosan fenntartja. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
a polgármester 

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
a közbeszerzési és pályázati koordinációs osztály vezetője 

Határidő: a pályázat benyújtására: a pályázati felhívásban megjelölt időpont 
      a megállapodás megkötésére: 2016. szeptember 15.  
      a támogatás továbbutalására: a pályázati felhívásban megjelölt 

      időpontok 
      projekt megvalósítására: 2016. december 31. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
431/2016. (VI.16.) határozata 

Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – a 
fényforrások és a lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetésére, 

Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítására, karbantartására, 
folyamatos üzemének biztosítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros közigazgatási területén 

lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – a fényforrások és a lámpatestek 
tartozékaikkal együtt történő – működtetésére, Dunaújváros dísz- és térvilágítási 
lámpatestek javítására, karbantartására, folyamatos üzemének biztosítására 
közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el a közbeszerzésről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdés alapján, és az alábbi öt gazdasági szereplőt kéri 
fel árajánlat megtételére a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi 
felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a) Név: E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

Székhely:7626 Pécs, Búza tér 8/a  
Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 2. 
 

b) Név: VILL-KORR Hungária Kft. 
Székhely: 9027 Győr, Berkenyefa sor 9. 
 

c) Név: VOLTREX Kft. 
Székhely: 2400 Dunaújváros, Jókai Mór u. 26. 
 

d) Név: SISTRADE Kft. 
Székhely: 7630 Pécs, Székely Bertalan u. 79. 
 

e) Név: RONEKO Kft. 
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 9. 

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

ajánlattételi felhívásokat küldje meg az 1 pontban megjelölt gazdasági szereplők 
részére. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 
Határidő: - az ajánlattételi felhívás megküldésére:  

        közgyűlési döntés meghozatalát követő 8 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

432/2016. (VI.16.) határozata 
Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási szerződés /2016. április-december hónap/  1. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörű 
Részvénytársaság által 2016. március 23-án megkötött, a 2016. április-december 
hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés 1. számú módosítását a I.-VIII.-XIV.-
XV. soron szereplő előirányzatok emelésével jóváhagyja. 

 
2. Az 1. pontban szereplő I. sort érintő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló 3/2016.(II.19.) rendelet 5. mellékletének 2. számú „Városüzemeltetés”/dologi 
kiadások elnevezésű előirányzat során 1.000.000,-Ft többlet fedezetet biztosít. 

 
3. Az 1. pontban szereplő VIII. sort érintő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló 3/2016.(II.19.) rendelet 5. mellékletének 2. számú „Városüzemeltetés” 
elnevezésű előirányzat során 1.000.000,-Ft többlet fedezetet biztosít az 5. melléklet 
24. számú működési tartalékok/általános tartalék előirányzat soráról történő 
átcsoportosítás útján. 

 
4. Az 1. pontban szereplő XIV. sort érintő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló 3/2016.(II.19.) rendelet 5. mellékletének 2. számú „Városüzemeltetés” 
elnevezésű előirányzat során 60.000.000,-Ft többlet fedezetet biztosít a 7.b. 
melléklet 2. Városüzemeltetési feladatok/Városüzemeltetési és Városfejlesztési 
Osztály 4. számú „Belterületi utak felújítása” kiemelt előirányzat soráról történő 
átcsoportosítás útján.  

 
5. Az 1. pontban szereplő XV. sort érintő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló 3/2016.(II.19.) rendelet 5. mellékletének 2. számú „Városüzemeltetés” 
elnevezésű előirányzat során 7.500.000,-Ft többlet fedezetet biztosít a 7.b. melléklet 
1. Városfejlesztés és rendezés/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály 4. 
számú „Gyalogátkelőhelyek biztonságtechnikai felújítása” sorról 3,5millió Ft és 9. 
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számú „Közúti jelzőtáblák aktualizálása” sorról 4 millió Ft kiemelt előirányzatok 
soráról történő átcsoportosítás útján. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. 

pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
2016. április-december hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 1. számú 
módosításának aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály 
      a költségvetési és pénzügyi osztály 
Határidő: 2016. június 30. 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2. - 5. pontban foglaltaknak megfelelően a 2016. évi 
költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
      a jegyző 
    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

433/2016. (VI.16.) határozata 
a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó 2016. évi 

megállapodás 1. számú megállapodásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletében megadottak 

szerint módosítja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat között a 2016. március 23-án létrejött, a 2016. évi 
üzemeltetésről szóló megállapodást. 
A megállapodás 1. számú módosítása során jelentkező többlet költség: 350.000.- Ft 
+ ÁFA ügyvédi díj. 
 

2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
3/2016.(II.19.) rendelet 5. mellékletének Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás során 
fedezetet biztosít. 

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

az 1. pont figyelembevételével előkészített, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal 
kötött a dunaújvárosi magas part védelmi rendszerének 2016. évi üzemeltetéséről 
szóló megállapodás 1. számú módosítását aláírja, jelen határozat alapján 
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos 
pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  2016. június 30. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2016. évi 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

                a jegyző 
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                      - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
               költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2016. évi költségvetés módosításának soron következő 
                időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Tóth Kálmán) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
434/2016 (VI.16.) határozata 

Dunavecse településrendezési eszközeinek módosításának előzetes 
véleményezéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunavecse településrendezési 

eszközeinek módosítását támogatja és az egyeztetési folyamatban továbbra is részt 
kíván venni. 

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

alatti határozat közlésére Dunavecse polgármesterével.  
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester 

   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a városfejlesztési igazgató 

Határidő:  2016. június 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt), tartózkodott 1 
fő (Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Tóth Kálmán) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

435/2016. (VI.16.)  határozata  
bérleti szerződés megkötésére a Pentelei Molnár János Mentálhigiénés Általános 

Iskola és Szakképző Iskolával 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Pentelei Molnár 
János Mentálhigiénés Általános Iskola és Szakképző Iskola részére bérbe adja a 
dunaújvárosi 2163 helyrajzi szám alatt felvett, természetben Dunaújváros Magyar út 
49. szám alatt található iskola rendeltetésű épület-együttes 974 m2 nagyságú 
ingatlanrészét 2016. július 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig, 286.276,-Ft/hó 
bérleti díjért, egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a tornaterem megjelölésű helyiséget az 
Iskola használhatja és köteles a terem használatról előzetesen egyeztetni a Pentelei 
Waldorf Iskolával. 

 
2. A regionális bérleti díjnál kisebb összegű bérleti díj megállapítása közvetett 

támogatásnak minősül és a támogatások kimutatását DMJV Önkormányzata 
zárszámadásában és illetékes szervei útján köteles közzétenni a szerződés törvény 
által meghatározott tartalmával egyetemben. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen 

határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására és felkéri a határozat 
közlésére. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 250/2016.(IV.21.) határozatot hatályon 

kívül helyezi 2016. július 1. napjától. 
 

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

Határidő:   a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való  
                       megküldést  követő 8 napon belül 

                          a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését 
követő 30 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László), nem 
szavazott 3 fő (Gombos István, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

436/2016. (VI.16.) határozata  
Javaslat az Önkormányzat és a Zöld Háromszög Egyesület között fennálló 

haszonkölcsön szerződés módosítására  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Zöld Háromszög Egyesület között fennálló 
haszonkölcsön szerződést az Egyesület kérelme alapján úgy módosítja, hogy az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező és az Egyesület használatában lévő 
dunaújvárosi, Váci Mihály u. 9. szám alatt található, 451/31/B/83 hrsz.-ú, 78 m2 
nagyságú helyiség fenntartásának rezsi költségeit az önkormányzat átvállalja az 
Egyesülettől és megfizeti a szolgáltatók részére 2016. január 01. napjától 2018. 
december 31. napjáig. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy az 1. pontban 

meghatározott díj támogatásnak minősül, és ezen tényt a támogatás 
összegszerűségével egyetemben DMJV Önkormányzata zárszámadásában és illetékes 
szervei útján közzé köteles tenni a szerződés törvény által meghatározott tartalmával 
egyetemben. 

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

mellékletét képező módosított haszonkölcsön szerződés aláírására.  
 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való  
                      megküldést követő 8 napon belül 

    - a haszonkölcsön szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való  
      közlését követő 30 napon belül 

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

kötelezettségvállalásra 1.200.000,-Ft összegben forrást biztosít az önkormányzat 2016. 
évi költségvetése általános tartalék előirányzata terhére. 
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 4. pontban 
rögzített kötelezettségvállalást a 2016. évi önkormányzati költségvetés módosításakor 
vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére. 

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2017. és 2018. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás 
teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                    a polgármester  
                  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                    a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                  - a költségvetés tervezéséért:  
                    a jegyző  
                  - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
            a 2017. és 2018. évi költségvetés tervezésének  időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
437/2016. (VI.16.) határozata 

DMJV Közgyűlése 728/2015. (XII.17.) határozata 2. pontja módosítására és 
bérbeadás véleményezése az önkormányzati tulajdonban álló, a DVG Zrt. 

kezelésében lévő, természetben a Dunaújváros, Hangulat utca 2. pincében 
található helyiségre vonatozóan az Intercisa Rádióklub Sportegyesület részére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 728/2015. (XII.17.) közgyűlési határozata 

2. pontját a következőképpen módosítja: 
 

„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek hasznosítása során a DVG Zrt. kizárólag az 1. pontban 
meghatározott regionális bérleti díjak alkalmazására jogosult, egyúttal Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 109/2010. (III.11.) KH. számú határozatot hatályon 
kívül helyezi.” 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                     a polgármester 
                     a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                        követő 8 napon belül 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az Önkormányzat tulajdonában álló, 

természetben Dunaújváros, Hangulat u. 2. szám alatt található 68 m² nagyságú 
helyiséget a kérelmező, Intercisa Rádióklub Sportegyesület részére bérbe kívánja adni 
7.100-Ft/hó bérleti díjért a határozat mellékletét képező helyiségbérleti 
szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően, azzal, hogy jelen határozatban 
megállapított bérleti díjat a bérlő 2016. július 1-jétől köteles megfizetni. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a DVG Zrt. által elkészített és a határozat mellékletét 
képező bérleti szerződésmódosítás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                     a polgármester  
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                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését  
                        követő 8 napon belül  

    - a szerződés módosítás: aláírására: a határozat közlését követő 30 
      napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 3 
fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
438/2016. (VI.16.) határozata 

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei 
Kormányhivatal között fennálló bérleti szerződés megkötésére, Dunaújváros, 

Október 23. tér 1. szám alatt található garázs vonatkozásában  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi. CXCVI. tv. 11.§ (17) bekezdése alapján az államháztartás körébe 
tartozó szervezet részére versenyeztetés mellőzésével bérbe adja, az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező dunaújvárosi Október 23. tér 1. szám alatt található, 
garázs megnevezésű 18 m2 nagyságú ingatlant, 2016. június 1. napjától határozott 
időre, 5 évre 2021. május 31. napjáig de legfeljebb a jogerős bontási engedély 
közléséig DMJV Közgyűlés 728/2015. (XII.17) határozatában foglaltaknak 
megfelelően 18.900,-Ft/m²/év, azaz 340.200.-Ft/év vagyis 28.350.-Ft/hó bérleti díjért a 
határozat mellékletét képező bérleti szerződés szerint  

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező bérleti szerződés 
aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
        követő 8 napon belül 
                 - a szerződés aláírására: a határozat közlését követő 30 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 3 
fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

439/2016. (VI.16.) határozata  
 DMJV Közgyűlése 11/2016. (I.21.) határozata módosításról, és DMJV Önkormányzata 

és a B-Trend Gyártó és Szolgáltató Kft. között fennálló adásvételi szerződés 
módosításáról a dunaújvárosi 3658/5 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 11/2016. (I. 21.) határozata 1. pontját az 

alábbiak szerint módosítja:  
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy hozzájárul ahhoz, 
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő dunaújvárosi 3658/5 hrsz.-ú, 6462 m² 
nagyságú kivett önkormányzati önkormányzati út megnevezésű ingatlanból 
telekalakítási eljárás során kialakításra kerülő - a 3361 hrsz.-ú ingatlanba beolvadó 
résszel csökkentett - 6.332 m² nagyságú ingatlanrész a kérelmező részére 
értékesítésre kerüljön 588.-Ft/m² vételáron, 3.723.216.-Ft, azaz Hárommillió-
hétszázhuszonháromezer-kétszáztizenhat forintért és a HÉSZ-SZT- rendelkezései 
szerinti közút minősítése megszűnjön azzal, hogy szerződés aláírására kizárólag az 
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (I.18.) önkormányzati 
rendelet módosításának hatálybalépését követően, azaz 2016. január 22. után 
kerülhet sor.” 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a változási vázrajz aláírására, a telekalakítási 
kérelemnek az illetékes járási földhivatalhoz történő benyújtására, és a határozat 
mellékletét képező adásvételi szerződés módosítás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a polgármester  
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
- az adásvételi szerződés módosítás aláírására: a határozat közlésétől 

számított 30 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics 
László), nem szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
440/2016. (VI.16.) határozata  

az Energo-Hőterm Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Hőterm Kft. 2015. évi éves 
beszámolóját 3.281.315 e Ft mérleg főösszeggel és -234.700 e Ft. (veszteség) mérleg 
szerinti eredménnyel a határozat 1., 2., 3. és 4. számú mellékletei szerint nem hagyja 
jóvá, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés 
ezen álláspontját képviselje. 
 
Felelős: - a határozat közléséért  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a tulajdonosi képviselő  
       a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc 

napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics 
László), nem szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

441/2016. (VI.18.) határozata  
a Energo-Hőterm Kft. 2016. évi jegyezett tőke – saját tőke helyreállításával 

kapcsolatosan 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Hőterm Kft. 

ügyvezetőjét, hogy tegyen javaslatot a jegyzett tőke-saját tőke arányának 
helyreállítására vonatkozóan a 2013. évi V. tv., a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezésinek figyelembevételével és javaslatát küldje meg Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata részére annak figyelembevételével, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonosi hányadának megfelelő tőkepótlási 
kötelezettségének és a gazdasági társaság által tervezett törzstőke-emelésnek nem 
tud eleget tenni, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság 
taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját képviselje. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a társasági szerződés IX/6. 

pontja módosításához oly módon, hogy a taggyűlésre a tagokat 8 napi határidővel a 
napirend közlésével kell meghívni. 

 
Felelős: - a határozat közléséért  
      a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
      a tulajdonosi képviselő 
                az Energo-Hőterm Kft. ügyvezetője 
               a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését   

követő nyolc napon belül 
- a saját tőke-jegyzett tőke arányainak helyreállítását célzó javaslat 

közgyűlés elé terjesztésére: a közgyűlés szeptemberi rendes ülése 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics 
László), nem szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
442/2016. (VI.18.) határozata  

a Energo-Hőterm Kft. 2015. évi éves beszámolójának tárgyalására, valamint 
könyvvizsgálóktól történő árajánlat bekérés elhatározására a gazdasági társaság 

könyveinek felülvizsgálatával kapcsolatosan 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Hőterm Kft.-re, az Energo-

Viterm Kft.-re és a DVCSH Kft.-re vonatkozóan könyvvizsgálat elrendeléséről határoz, 
a gazdasági társaságok egymással szerződéses viszonyai vonatozásában – kapcsolt 
vállalkozások -, ezen belül  pénzügyi-gazdasági viszonyrendszer, pénzügyi helyzet és 
felvett hitelállományok, azok indokoltsága, A fenti vizsgálatra az alábbi 
könyvvizsgálóktól kér be árajánlatot,  
- Főnixbata Auditáló Kft. (3183 Karancskeszi, Széchenyi út 10.), 
- Máté Imre könyvvizsgáló (3104 Salgótarján, Frigyes krt. 1.), 
- Nagy Magdolna könyvvizsgáló (3104 Salgótarján, Medves krt. 72.), egyben 

felhatalmazza a polgármestert a legkedvezőbb ajánlat kiválasztására és az erre 
vonatkozó szerződés megkötésére, továbbá a könyvvizsgálat eredményének 
közgyűlés elé terjesztésére. 

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

vezérigazgatóját, hogy a DVCSH Kft. taggyűlésén a jelen határozatba foglalt 
álláspontot képviselje. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

     a polgármester 
     a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 2. pont 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
     a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                      követő 8 napon belül,  
           - az ajánlatok bekérésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                      követő 15 napon belül, 
          - a szerződéskötésre: az ajánlattételi határidő lejártát követő 15 napon 
                      belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése mely könyvvizsgálatra gazdasági 

társaságonként bruttó 1.000.000,- Ft-ot, azaz mindösszesen bruttó 3.000.000,- Ft-ot 
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különít el a 2016. évi költségvetés általános tartalék előirányzata terhére, utasítja a 
jegyzőt, hogy jelen kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés következő 
módosításakor vegye figyelembe. 
 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                    a polgármester 
             - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
               a vagyonkezelési osztály vezetője 

                  - a költségvetés módosításáért: 
              a jegyző 
            - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
           a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                  - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Gombos István, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
443/2016. (VI.16.) határozata  

az Energo-Viterm Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Viterm Kft. 2015. évi 
beszámolóját 3.105.917 e Ft mérleg főösszeggel és -5.242 e Ft. (veszteség) mérleg 
szerinti eredménnyel a határozat 1., 2., 3. és 4. számú mellékletei szerint nem hagyja 
jóvá, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés 
ezen álláspontját képviselje. 
 
Felelős: - a határozat közléséért:  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a tulajdonosi képviselő  
       a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                nyolc napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics 
László), nem szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

444/2016. (VI.16.) határozata  
a Energo-Viterm Kft. 2016. évi jegyezett tőke – saját tőke helyreállításával 

kapcsolatosan 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Viterm Kft. ügyvezetőjét, 
hogy tegyen javaslatot a jegyzett tőke-saját tőke arányának helyreállítására vonatkozóan 
a Polgári Törvényről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével és 
javaslatát küldje meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére annak 
figyelembevételével, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonosi 
hányadának megfelelő tőkepótlási kötelezettségének nem tud eleget tenni, egyben 
utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen 
álláspontját képviselje. 
 
Felelős: - a határozat közléséért:  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a tulajdonosi képviselő 
                az Energo-Viterm Kft. ügyvezetője 
       a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                  nyolc napon belül 

- a saját tőke-jegyzett tőke arányainak helyreállítását célzó javaslat közgyűlés 
elé terjesztésére: a közgyűlés szeptemberi rendes ülése 



118 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 3 
fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

445/2016. (VI.16.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 329/2016. (V.19.) határozata és a 

Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására 
 

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése a 329/2016.. (V.19.) határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai 

Nkft. Alapító Okirata módosítását rendeli el oly módon, hogy a pótbefizetés 
legmagasabb összegét évente egyszeri 10 millió forintban határozza meg, és 
felhatalmazza a polgármestert a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. által 
előkészített a határozat mellékleteként csatolt alapító okirat módosítás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 

8 napon belül                          
 - az Alapító okirat módosítására: a határozat közlését követő  
   8 napon belül 

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

Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft.-ben tőkepótlást kíván végrehajtani úgy, 
hogy 6.042 e Ft-ot biztosít a 2016. évi költségvetés általános tartalék előirányzat 
terhére, egyúttal utasítja a jegyzőt, hogy jelen kötelezettségvállalást a 2016. évi 
költségvetés következő módosításakor vegye figyelembe, továbbá utasítja a 
polgármestert, hogy az Alapító okirat aláírását követően a kifizetésről intézkedjen 30 
napon belül. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
              - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
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              - 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 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője     
Határidő: a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
446/2016. (VI.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Fejér 
Megyei Szervezet között fennálló haszonkölcsön szerződés meghosszabbítására, 

Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII. 807. és 808. sz. irodahelyiség és a hozzájuk 
tartozó tárgyaló vonatkozásában  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII. 

807. és 808. számú irodahelyiség és hozzájuk tartozó tárgyaló vonatkozásában 
2010. június 25-én létrejött haszonkölcsön szerződést 2017. június 30. napjáig 
meghosszabbítja. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező haszonkölcsön 
szerződés hosszabbítás aláírására, és a közzétételre az ingyenes használat miatt az 
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete rendelkezései szerint.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését  
                  követő 8 napon belül 
                - a szerződés aláírására: a határozat közlését követő 30 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
447/2016. (VI.16.) határozata 

 az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének egyes előirányzatainak 
átcsoportosítására – DVG Zrt. fagyizó kialakítás költségeinek rendezése érdekében 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2016. évi költségvetési 
rendeletének 5. melléklet 14. sor, dologi kiadások előirányzatról fejlesztési kiadásokra 
átcsoportosít bruttó 2.457.039,- Ft összeget, és ezzel fedezetet nyújt a DVG Zrt. által 
kiállított KO-H00000649/16 sorszámú számla kiegyenlítéséhez, egyben felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére és a kifizetéshez szükséges átutalás végrehajtására. 
 
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 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
448/2016. (VI.16.) határozata 

a KNYKK Zrt. könyvei vizsgálatára elkészített könyvvizsgálói jelentés elfogadására 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja KNYKK Zrt. 
könyveinek felülvizsgálatáról szóló, a határozati mellékleteként csatolt, a Főnixbata 
Auditáló Kft. által elkészített jelentést, egyben utastja a polgármestert a határozat 
közlésére és a Főnixbata Kft. részére a megbízási díj átutalásához szükséges lépések 
megtételére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
       a polgármester  
     - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért 
        a vagyonkezelési osztály vezetője       
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                  nyolc napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
449/2016. (VI.16.) határozata 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 
ellátásával kapcsolatos pályázat kiírás tervezete tárgyalásának határideje 

módosítására, a KNYKK Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 739/2016. (XII.17.) határozata 2. pontjában 
a pályázati kiírás közgyűlés elé terjesztésére vonatkozó határidőt 2016. november 17-re 
módosítja, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   
          - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője   
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8 nap 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
450/2016. (VI.16.) határozata  

a Dunaferr SE Röplabda szakosztálya általi (Hild József Szakközépiskola, 
Szakiskola és Speciális Szakiskola) fejlesztés végrehajtására és a tulajdonosi 

hozzájárulás megadására 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, természetben a Dunaújváros, Bercsényi 
Miklós u. 6-10. szám alatt működő Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális 
Szakiskola tornatermét, a határozat mellékletében csatolt szerződés szerint felújításra 
kerüljön bruttó 1.000.000,- Ft értékben, melyhez önkormányzati forrást nem kell 
biztosítania, egyben felkéri a polgármestert, hogy a határozat mellékleteként csatolt 
megállapodást írja alá. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül 
            az együttműködési megállapodás aláírására: 2016. június 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
451/2016. (VI.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 494/2011. (IX.22.) határozata 
módosításáról  

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 494/2011. (IX.22.) közgyűlési határozatát, 
következőképpen módosítja: 
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a tulajdonosi jogkör 
gyakorlása keretében  
- a vonalas vezetékek elhelyezési engedélyezése során meghatározott kártalanítás 
- a közterületek rendeltetéstől eltérő használatára vonatkozó hozzájárulás 
- a közterület bontására vonatkozó hozzájárulás 
- behajtási engedély  
tárgyában meghozott határozatok a kártalanítási megállapodásban rögzített díj igazolt 
megfizetését követően kerülhetnek kiadásra.” 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
 - a végrehajtásban való közreműködésért:  
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                  8 napon belül 



126 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 3 
fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
452/2016. (VI.16.) határozata 

a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követő 
költségvetési beszámolók elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú 

Kistérségi Társulás megszűnésének fordulónapjára Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala által elkészített 2014. és 2015. évi elemi költségvetési 
beszámolót megismerte és az abban foglaltakat elfogadja. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által elkészített 2014. és 
2015. évi elemi költségvetési beszámolót és e határozatot a volt tagönkormányzatok 
részére megküldje. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója       
Határidő: 2016. június 29. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), 
nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

453/2016. (VI.16.) határozata 
Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás megszüntetéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében és 91. § b) pontjában 
foglaltakra figyelemmel hozzájárulását adja a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros 
Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2016. december 31. napjával történő 
megszüntetéséhez, ezért a határozat mellékletét képező társulás megszüntetéséről 
szóló megállapodást jóváhagyja. 

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

mellékletét képező, a társulás megszüntetéséről szóló megállapodás aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                    a polgármester 
     - a végrehajtásban való közreműködésért:  
                    a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8 napon belül  
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Szabó 
Zsolt), nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Tóth Kálmán) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

454/2016. (VI.16.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala beléptető rendszeréhez 

szükséges többletforrás biztosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a beléptető rendszer  kiépítésének  

többletkiadásaira 3.000.000,- Ft többletforrást biztosít a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 7.c melléklet Polgármesteri Hivatal 
soron az 5.b. melléklet „Intézményi tartalék” előirányzat sorról történő 
átcsoportosítással. 

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

foglalt döntést a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor 
vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
      a jegyző 
    - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Pintér Tamás képviselő módosító javaslatát – mellette 
szavazott 2 fő (Lassingleitner Fruzsina, Pintér Tamás), tartózkodott 7 fő (Cserna Gábor, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics 
László), nem szavazott 6 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – nem támogatta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

455/2016. (VI.16.) határozata 
Pintér Tamás képviselő módosító javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pintér Tamás képviselő 
azon módosító javaslatát, hogy a határozati javaslat egészüljön ki egy új, 4. ponttal, mely 
szerint a kormány újabb menekülteket befogadó állomások létesítését is tagadja meg, 
nem támogatta. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László), nem szavazott 5 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

456/2016. (VI.16.) határozata 
a betelepítési kvótarendszer elutasításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elutasítja az Európai 

Unió kényszer-betelepítésére vonatkozó terveit. A kvótarendszer veszélyezteti a 
kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, egyúttal vállalhatatlan terheket 
jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kéri Magyarország 

Kormányát, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális 
migránsok beáramlását és a kötelező kvótarendszert, védje meg Magyarországot és 
a magyar embereket. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert, hogy a döntésről értesítse Magyarország Kormányát, illetve a Megyei 
Jogú Városok Szövetségének elnökét. 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: a határozat közlésére: 2016. június 30. 
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