
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. szeptember 22-ei nyílt 
ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés 8., 36. és 47. napirendi pontjait – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), 
távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – levette tárgysorozatából és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
527/2016. (IX.22.) határozata 

a nyílt ülés 8., 36. és 47. napirendi pontjának levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. szeptember 22-ei nyílt ülésének 
meghívó szerinti 8. napirendi pontját, mely „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról, a lakossági távhőszolgáltatás díjalkalmazásának 
feltételeiről szóló 20/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelete módosítására”, 36. 
napirendi pontját, mely „Javaslat az „Összefogás Dunaújváros és Térsége 
Fejlesztéséért” Alapítvány tulajdonában lévő üzletrészre irányuló vételi ajánlatra 
vonatkozó álláspont kialakítására”, valamint 47. napirendi pontját, mely „Javaslat a 
dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett épület, udvar megnevezésű, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására (Kovács 
Norbert kérelme)”, 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 napirendi pontjait – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
528/2016. (IX.22.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 

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

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 

3. Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 
számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. I-VI. havi összesített 

pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására és egyes költségvetési 
tételek módosítására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 

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

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások 

és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 32/2013. (IX.30.) önkormányzati 
rendelete módosítására 

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

önkormányzati rendelet módosítására 
 
8. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére szolgálati kutya beszerzésének 

támogatásáról szóló 135/2016. (III.17.) határozata módosítására 
 
9. Javaslat a dunaújvárosi 3. sz. Körzeti Megbízotti Irodának a Római városrészi 

Nonprofit Szolgáltatóházba történő áthelyezésére 
 

10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat könyvvizsgálati 
tevékenységét ellátó „KMN-AUDIT” Kft.-vel fennálló megbízási szerződése 2016. 
szeptember 30. napjával történő megszüntetésére, 2016. október 1-jétől, 2 ütemben 
történő, új könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó megbízási szerződések 
előkészítésére, illetve megkötésére 
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11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi Program módosításának 
elfogadásáról 

 
12. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros építési 

szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2013. (V.16.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos javaslatról szóló döntés meghozatalára 

 
13. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros 

településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról szóló 346/2016. (V.19.) 
határozatának hatályon kívül helyezésére 

 
14. Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére irányuló döntések - 

támogatási szerződés 4. számú módosítása – meghozatalára 
 
15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló ún. 

„volt vidámparki ingatlanok” telekalakítási eljárás során szükséges döntések 
meghozatalára 

 
16. Javaslat a „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram pályázaton való 

részvételre 
 
17. Javaslat Baracs településrendezési eszközeinek módosításának előzetes 

véleményezésére 
 
18. Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2016. évben benyújtandó Gördülő 

fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás 
megadására 

 
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található 1956. október 23-ai 

emlékmű felújítására 
 
20. Javaslat a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó 

2016. évi megállapodás 2. számú módosítására 
 
21. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2016. április-
december hónap) 2. számú módosítására 

 
22. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. területrendezési költségeinek átvállalására 
 
23. Javaslat az Intercisa Múzeum új Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyására 
 
24. Javaslat az Intercisa Múzeum 7 éves továbbképzési tervének jóváhagyására 
 
25. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza engedélyezett létszámának 

módosítására 
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26. Javaslat az MMK Nonprofit Kft. támogatási előirányzata megemelésére 
 
27. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában logopédus álláshely engedélyezésére 
 
28. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi 

fordulójához való csatlakozásra 
 
29. Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására 
 
30. Javaslat a dunaújvárosi 27. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a „Dr. Nagy és 

Társa” Egészségügyi Bt.-vel megkötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
 

31. Javaslat a dr. Fenyvesi Béla orvossal kötött megbízási szerződés módosítására 
 

32. Javaslat a 3. számú fogorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására 
 
33. Javaslat a fogászati alapellátáshoz tartozó fogászati röntgen ellátására Kiss Éva Irén 

egyéni vállalkozóval megkötött szerződés módosítására 
 

34. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat – szolgáltatóváltás miatt keletkezett – 
többletköltségének finanszírozására 

 
35. Javaslat a Csigadombi Waldorf Óvoda támfal bontási kérelméről 
 
36. Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata részére a Dunaújvárosi Városi Televízió archívumának (1985-2004) 
digitalizálásával kapcsolatos tevékenységek ellátása”-ra vonatkozó ajánlatok 
bekérésére 

 
37. Javaslat az önkormányzat hivatalos internetes honlapjának (dunaujvaros.hu) 

üzemeltetésére vonatkozó hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás gazdasági 
szereplőinek kiválasztására, az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadására 

 
38. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadására 
 
39. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. közfeladat ellátásához 

szükséges forrás biztosításáról 
 

40. Javaslat üzemeltetési szerződés jóváhagyására az önkormányzati tulajdonba kerülő 
Balatonkenese, Alteleki u. 17. szám alatt található üdülővel kapcsolatosan – 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 526/2016. (VIII.11.) határozata alapján 

 
41. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 

felelősségbiztosításával kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. bevonásával bekért 
biztosító társaságok ajánlatainak értékelésére, és a legjobb ajánlat elfogadására 
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42. Javaslat a 438/2016. (VI.16.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésére 
 
43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vodafone 

Magyarország Mobil Távközlési Zrt. között fennálló, a Dunaújváros, Városháza tér 1. 
szám alatti épületére vonatkozó bérleti szerződés 3. számú módosítására 

 
44. Javaslat a dunaújvárosi 2976/45 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 

természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan értékesítésére vonatkozó 
pályázat értékelésére 

 
45. Javaslat a dunaújvárosi 1445 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, természetben a Petőfi Sándor utca 21. szám alatt található ingatlan 
hasznosítására (Kárász Tamás kérelme) 

 
46. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 716/2015. (XII.17.) határozata 

módosítására 
 

47. Javaslat a Dunaújváros belterület 3321 hrsz.-ú szántó megnevezésű ingatlan 
megvásárlásával, kisajátításával kapcsolatos döntés meghozatalára 

 
48. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 439/2016. (VI.16.) határozat 

módosításra, és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a B-Trend 
Gyártó és Szolgáltató Kft. között új adásvételi szerződés megkötésére a dunaújvárosi 
3658/5 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 
 

49. Javaslat az “Ó-PENTELE UDVARHÁZ” Kft. tulajdonát képező, 1459 hrsz.-ú, 
Dunaújváros, Magyar út 33. szám alatti ingatlan megvásárlására 

 
50. Javaslat a DSZSZ Kft. saját tőke – jegyzett tőke arányának helyreállítására 
 
51. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (HVB) tagjának 

és póttagjának megválasztására 
 
52. Javaslat a Fejér megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottság (OEVB) póttagjainak megválasztására 
 
53. Javaslat a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás lebonyolításában 

résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 
megválasztására 

54. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottságában történő személycserére 

 
55. Javaslat a dunaújvárosi lakosok kényszer-betelepítés elleni népszavazással 

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

Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
529/2016. (IX.22.) 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 nyílt ülésre meghívott személyek számára 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – biztosított és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
530/2016. (IX.22.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. szeptember 22-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 



8 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés meghívója szerinti 2., 3., 4., 5. és 6. 
napirendi pontok zárt ülésen való tárgyalását – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
531/2016. (IX.22.) határozata 

 „Javaslat a Dunanett Nkft. kérelmére, kölcsönszerződés módosításának 
jóváhagyására”, „Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) 

további működésével kapcsolatos döntések meghozatalára”, „Javaslat 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 29/2016. (I.21.) határozata 

hatályon kívül helyezésére és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. Alapító Okiratának 
módosítására, 16.000.000,- Ft-os pótbefizetés elrendelésére, valamint 

felügyelőbizottsági tagok visszahívására és új tagok jelölésére”, „Javaslat a 
Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. kérelmére, a DPASE-val 
korábban megkötött kölcsönszerződése módosításának jóváhagyására”, 

„Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 155.000.000,- Ft-os 
tagi kölcsönének elszámolásának elfogadására, 30 millió forintos tagi kölcsön 

visszafizetési határidejének módosítására, valamint 40 millió forint összegű tagi 
kölcsön nyújtására” című napirendek zárt ülésen történő tárgyalásának 

elrendeléséről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. szeptember 22-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendjei tárgyalására, mely „Javaslat a Dunanett Nkft. 
kérelmére, kölcsönszerződés módosításának jóváhagyására” zárt 3. napirend „Javaslat 
a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) további működésével kapcsolatos 
döntések meghozatalára”, 4. napirend „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése 29/2016. (I.21.) határozata hatályon kívül helyezésére és a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. Alapító Okiratának módosítására, 16.000.000,- Ft-os pótbefizetés 
elrendelésére, valamint felügyelőbizottsági tagok visszahívására és új tagok jelölésére”, 
5. napirend „Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. kérelmére, a 
DPASE-val korábban megkötött kölcsönszerződése módosításának jóváhagyására”, 6. 
napirend „Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 155.000.000,- Ft-
os tagi kölcsönének elszámolásának elfogadására, 30 millió forintos tagi kölcsön 
visszafizetési határidejének módosítására, valamint 40 millió forint összegű tagi kölcsön 
nyújtására” 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 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

532/2016. (IX.22.) határozata 
a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. április 21-ei zárt ülés napirendi 
pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat „Dunaújvárosért Díj” adományozására 
 
2. Javaslat a Dunanett Nkft. kérelmére, kölcsönszerződés módosításának 

jóváhagyására 
 
3. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) további működésével 

kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 29/2016. (I.21.) határozata 

hatályon kívül helyezésére és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. Alapító Okiratának 
módosítására, 16.000.000,- Ft-os pótbefizetés elrendelésére, valamint 
felügyelőbizottsági tagok visszahívására és új tagok jelölésére 

 
5. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. kérelmére, a DPASE-val 

korábban megkötött kölcsönszerződése módosításának jóváhagyására 
 
6. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 155.000.000,- Ft-os tagi 

kölcsönének elszámolásának elfogadására, 30 millió forintos tagi kölcsön 
visszafizetési határidejének módosítására, valamint 40 millió forint összegű tagi 
kölcsön nyújtására 

 
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 személyek számára 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – biztosított és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
533/2016. (IX.22.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. szeptember 22-ei zárt ülésére 
meghívott személynek 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 zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette szavazott 
14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – 
megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

534/2016. (IX.22.) 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 a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 9 fő 
(Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő 
(Barta Endre, Szabó Zsolt), tartózkodott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

535/2016. (IX.22.) 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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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést – 
mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), 
nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – 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 
536/2016. (IX.22.) 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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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Besztercei Zsolt képviselő módosító javaslatát – 
mellette szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 
fő (Hingyi László, Lassingleitner Fruzsina, Sztankovics László), tartózkodott 7 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó 
Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – nem fogadta 
el 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 
537/2016. (IX.22.) határozata 

Besztercei Zsolt képviselő módosító javaslatáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Besztercei Zsolt képviselő azon módosító 
javaslatát, mely szerint a közgyűlés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 
szükséges választópolgárok számát a település választópolgárainak 12%-ában állapítsa 
meg 15% helyett, nem fogadta el. 
 
(A szavazás után Szabó Zsolt képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez még 
plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 4 igen 
szavazat, 3 nem szavazat, tartózkodott 6 fő, nem szavazott 1 fő, távol lévő 1 fő.) 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 4 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Cserni 
Béla) – megalkotta a 21/2016. (IX.23.) 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 a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 8 fő 
(Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 5 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), 
távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – 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 
538/2016. (IX.22.) határozata 

az Önkormányzat 2016. I-VI. havi összesített pénzügyi terve teljesítéséről 
szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. I-VI. havi összesített pénzügyi terve 
teljesítéséről szóló tájékoztatót. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 8 fő 
(Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 5 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), 
távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – 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 Önkormányzat 
539/2016. (IX.22.) határozata  

2016. I-VI. havi összesített pénzügyi terve teljesítés alapján egyes  
költségvetési tételek módosítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. I. félévi költségvetési 

teljesítésadatok alapján úgy határoz, hogy: 
 

1.1 A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban költségvetési rendelet) 3. mellékletében szereplő egyes jogcímek 
többlet teljesítésére tekintettel a közhatalmi bevételek (iparűzési adó) jogcím 
előirányzatát 175.000 E Ft-tal, továbbá a környezetvédelmi bírságok előirányzatát 
25.000 E Ft-tal megemeli és az keletkező bevételi többletből növeli a költségvetés 
5. és részletesen az 5.b. mellékletében szereplő általános tartalék előirányzatát 
100.000 E Ft-tal, a pályázati önerő tartalék előirányzatát 
90.000 E Ft-tal valamint a pénzeszköz átadások tartalék előirányzatát 
10.000 E Ft-tal. 

 
1.2 A költségvetési rendelet 5.b. mellékletben szereplő 75.000 E Ft összegű 

Felhalmozási tartalék előirányzat sorból átcsoportosítva 15.000 E Ft összegben új, 
Modern Városok program kiadásai elnevezésű tartalék előirányzatsort nevesít az 
5.b. mellékletben. 

 
2. A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy az 1.1. és az 1.2. pontokban szereplő 

előirányzat-módosítást a soron következő rendeletmódosításba építse be. 
 

Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 
     a jegyző 
     - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
        a gazdasági igazgató 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: - a soron következő költségvetés módosítás alkalmával 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 5 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő 
(Cserni Béla) – megalkotta a 22/2016. (IX.23.) 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 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő 
(Cserni Béla) – megalkotta a 23/2016. (IX.23.) önkormányzati rendeletet. 

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



20 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – 
megalkotta a 24/2016. (IX.23.) 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 (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – 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 
540/2016. (IX.22.) határozata  

a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére szolgálati kutya beszerzésének 
támogatásáról szóló 135/2016. (III.17.) KH módosítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi 
Rendőrkapitánysága részére átadott 600.000 forintos támogatást dologi kiadások 
felhasználásának céljára nyújtja, ezért a szolgálati kutya beszerzésének 
támogatásáról szóló 135/2016. (III.17.) határozatának 1. és 2. pontját az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
1. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:  
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi 
Rendőrkapitánysága részére dologi kiadások fedezetére támogatást nyújt.  

 
2. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:  
„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 
meghatározott kiadásokra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2016. évi költségvetéséből a pénzeszköz átadások tartaléka nevű sorról 
átcsoportosítás útján 600.000 Ft, azaz hatszázezer forint erejéig biztosít fedezetet 
az 5/A melléklet 8.2 Dunaújvárosi Rendőrkapitányság című sorra. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert, 

hogy jelen határozat mellékletét képező Megállapodás 1. számú módosítását írja alá, 
és jelen határozatot küldje meg a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének, 
illetve intézkedjen a kötelezettségvállalás előkészítésről. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:    2016. szeptember 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – 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 
541/2016. (IX.22.) határozata  

a Dunaújvárosi 3. sz. Körzeti Megbízotti Irodának a Római városrészi  
Nonprofit Szolgáltatóházba történő áthelyezéséről 

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

Martinovics utca 26. szám alatt található 3. sz. Körzeti Megbízotti Iroda kerüljön 
áthelyezésre a Római városrészi Nonprofit Szolgáltatóházba. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a körzeti megbízott 

munkájának elősegítése érdekében a jelen határozat 1. pontjában meghatározott 
célra felajánlja a Dunaújváros belterület 451/34/C/83 hrsz.-on természetben a Római 
körút 38/B cím alatt található 22,4 m2 nagyságú irodahelyiséget ingyenes használatra, 
oly módon, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkori 
költségvetéséből viseli az irodára eső rezsiköltségeket. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a Közbiztonsági 

és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságát a körzeti megbízottak munkájához szükséges 
tárgyi feltételekről további egyeztetések lefolytatására. 

 
Felelős:      - a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke 
Határidő:   - a döntés kihirdetését követő 10 munkanapon belül  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kijelenti, hogy a 

Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 9. §-ban biztosított felhatalmazás 
alapján a körzeti megbízotti intézmény működtetésére vonatkozó helyi 
közbiztonságot érintő feladatok ellátását biztosító együttműködési megállapodást 
kíván kötni a Dunaújvárosi Rendőrkapitánysággal a jelen határozat 1.), 2.) és 3.) 
pontjában foglaltak szerint. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert 

a fenti pontok alapján elkészített együttműködési megállapodás, és a haszonkölcsön 
szerződés aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását 
követően. 

 
Felelős:   -    a megállapodás és a szerződés aláírásáért: 
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       a polgármester  
-  a megállapodás és a szerződés elkészítésében való közreműködésért: 

       a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  -    a megállapodás és a szerződés aláírására: 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményezését követően 10 
               munkanapon belül 
 

6. Jelen határozat hatálybalépésével hatályukat vesztik az 584/2008. (X.30.) közgyűlési 
határozat Martinovics utca 26. számmal kapcsolatos rendelkezései.  



24 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Szabó 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – 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  
542/2016. (IX.22.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat  
könyvvizsgálati tevékenységét ellátó KMN-AUDIT” Kft-vel  

fennálló megbízási szerződése 2016. szeptember 30. napjával történő 
megszüntetéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a „KMN-AUDIT” Kft-vel 

(Budapest, Silvánus sétány 19.) fennálló, a könyvvizsgálati feladatok végzésére 
irányuló megbízási szerződés közös megegyezés alapján történő megszüntetését, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a határozati javaslat 1. mellékleteként csatolt, 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság által véleményezett „Megállapodás„ 
aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és a „Megállapodás“ aláírásáért: 
   a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                  3 napon belül 

                      - a megállapodás aláírására: 2016. október 3.  
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Szabó 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – 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  

543/2016. (IX.22.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által 

 2016. október 1 – december 31-ig terjedő időszakra könyvvizsgálati 
tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről 

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

intézményei folyamatos könyvvizsgálati és szakmai tanácsadói feladatai ellátására 
2016. október 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra a Főnixbata Auditáló 
Kft-vel (székhelye: Budapest 1152, Szentmihályi út 131, képviseli: Bata János 
ügyvezető) megbízási szerződést köt.  Felhatalmazza a polgármestert az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság által véleményezett, a határozat mellékletét képező 
megbízási szerződés aláírására.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a könyvvizsgálat havi díját bruttó 

240.000 azaz Kettőszáznegyvenezer – Ft-ban hagyja jóvá, melynek fedezetét a 
2016. évi költségvetés tartalmazza. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és a szerződés aláírásáért: 
   a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését   
                  követő 3 napon belül. 

                      - a szerződés aláírására: 2016. október 3. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 3 fő (Gombos István, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – 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  

544/2016. (IX.22.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által  

2017. január 1 – 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra 
könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés 

előkészítésről és megkötéséről 
 
1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az önkormányzat és 

intézményei folyamatos könyvvizsgálati és szakmai tanácsadói feladatai ellátására 
2017. október 1-jétől a 2019. évi beszámoló elfogadásáig terjedő időszakra 3 ajánlat 
bekérése útján kiválasztott könyvvizsgálóval kíván szerződést kötni. 

 
2. A fenti feladatra a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal az alábbi 

könyvvizsgálóktól kér be árajánlatot,  
- Főnixbata Auditáló Kft. (Budapest 1152, Szentmihályi út 131.), 
- Máté Imre könyvvizsgáló (3104 Salgótarján, Frigyes krt. 1.), 
- Nagy Magdolna könyvvizsgáló (3104 Salgótarján, Medves krt. 72.). 

 
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Gazdasági és területfejlesztési 

bizottság, valamint a Pénzügyi bizottság véleményének kikérése mellett a 
legkedvezőbb ajánlat kiválasztására és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság által 
véleményezett, a feladatra vonatkozó szerződés megkötésére a határozat 2. 
melléklete szerinti tartalommal. 

    
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                    követő nyolc napon belül. 

                        - a szerződéskötésre: 2016. december 15. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – 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 

545/2016. (IX.22.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Integrált Területi Program módosításának elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja az 

előterjesztés mellékletét képező, Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi 
Program módosított változatát. 

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

döntéséről a Nemzetgazdasági Minisztériumot, illetve a regionális fejlesztési 
programokért felelős helyettes államtitkárt tájékoztassa a dokumentum végső 
jóváhagyása érdekében. 

 
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 vezetője 

Határidő:  a tájékoztatás megküldésére: 2016. szeptember 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – 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 

546/2016. (IX.22.) határozata 
Dunaújváros építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2013. (V.16.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos javaslatról szóló döntés 
meghozataláról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Dunaújváros MJV Közgyűlésének 19/2003. (V.19.) önkormányzati 
rendeletéről szóló javaslatát. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés tájékoztatja a Fejér Megyei 

Kormányhivatalt, hogy Dunaújváros MJV Közgyűlésének építési szabályzatáról és 
szabályozási tervéről szóló 19/2003. (V.19.) önkormányzati rendeletét 2016. június 
20-tól Dunaújváros MJV Közgyűlésének Dunaújváros Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendeletet váltotta fel, aminek készítése során a 
javaslatban szereplő jogszabályokat, előírásokat már figyelembe vették. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a jelen 

határozat közlésére a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjével.  
 
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő:     2016. november 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta 
Endre), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – 
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 
547/2016. (IX.22.) határozata 

Dunaújváros MJV Közgyűlése 346/2016. (V.19) határozatának hatályon kívül 
helyezéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros településrendezési eszközeinek 
módosításának elindításáról a Magyar út – Álmos utca – Ond utca – Szilárd Leó utca 
által határol területen című 346/2016. (V.19.) határozatát. 

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

közlésére. 
 
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő:     2016. október 31. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei 
Zsolt), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – 
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 
548/2016. (IX.22.) határozata 

Dunaújváros Labdarúgó Stadion fejlesztésére irányuló döntések- támogatási 
szerződés 4. számú módosítása- meghozataláról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2014. (I.23.) határozata szerint 

megkötött, a Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztése tárgyú támogatási 
szerződés a jelen határozat melléklete szerint módosul. 

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

1. pontban megnevezett fejlesztéshez szükséges támogatási szerződést módosító 
dokumentációt állítsa elő, írja alá és küldje meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
Sportért Felelős Államtitkárság, Sportigazgatási Főosztály, és a Kiemelt 
sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos részére.  

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

1. pontban foglalt fejlesztések megvalósítása során a szükséges döntéseket hozza 
meg és írja alá.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a polgármester figyelmét arra, 

hogy utólagos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé. 
 

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

Határidő:   2016. december 31. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy az 1. pontban foglalt 

feladatokra irányuló közbeszerzési eljárásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a 2017. évi közbeszerzési tervében szerepeltesse. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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                      a közbeszerzési és pályázati koordinációs osztály vezetője 
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő:   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
                  közbeszerzési tervének elfogadása 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – 
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 

549/2016. (IX.22.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló ún. „volt 

vidámparki ingatlanok” telekalakítási eljárás során szükséges döntések 
meghozataláról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza azt a célt, hogy a 

dunaújvárosi 316/1-3-4-5-7, 317/1-2, 320 hrsz.-ú Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanokat érintő telekalakítása, földrészletek 
újraosztása, telekhatár-rendezése az alábbiak szerint történjen: 

  A telekalakítás (változás) előtti állapot: 
-316/1 hrsz., kivett tornacsarnok, udvar, egyéb épületek, 8034 m2, 
-316/3 hrsz., kivett sh. út, 576 m2, 
-316/4 hrsz., kivett sportcsarnok, 1 ha 481 m2, 
-316/5 hrsz., kivett sportcsarnok, 7910 m2, 
-316/7 hrsz., kivett sporttelep, 3 ha 2837 m2, 
-317/1 hrsz., Erdő, 1 ha 2204 m2, 
-317/2 hrsz., a alrészlet Kivett vidámpark, b alrészlet Erdő, 20 ha 5346 m2, 
-320 hrsz., kivett közterület, 2 ha 10 m2;  

  A telekalakítás (változás) utáni állapot: 
-316/7 hrsz., kivett sporttelep, 11 ha 6713 m2, 
-317/1 hrsz., Erdő, 1 ha 3448 m2, 
-317/2 hrsz., Erdő, 14 ha 8109 m2, 
-320 hrsz., kivett közterület, 1 ha 9128 m2. 

A telekalakítás során a telkek összterülete nem változik (29 ha 7398 m2), a tulajdoni 
jogállás változatlan marad. Részletesen jelen határozat melléklete (a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala 800045/10/2016.számú határozata és 
mellékletében szereplő változási vázrajz) szerint. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Cserna Gábor 

polgármestert, hogy az 1. pontban megnevezett ingatlanok esetében a telekalakítási 
eljáráshoz Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a tulajdonosi 
jogokat teljes körűen gyakorolja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Cserna Gábor 

polgármestert, hogy az 1. pontban megnevezett telekalakítási eljáráshoz szükséges 
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intézkedéseket tegye meg, a szükséges dokumentációt állítsa elő, írja alá és küldje 
meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 
részére.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhívja a polgármester 

figyelmét, hogy utólagos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé. 
 

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

Határidő:   2016. október 20.  
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos 
István), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – 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 
550/2016. (IX.22.) határozata 

a "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás 
alprogram pályázaton való részvételről 

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

Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által meghirdetett, GZR-T-Ö-2016 „Jedlik Ányos Terv, Elektromos töltőállomás 
alprogram helyi önkormányzatok részére” címmel megjelent pályázati felhívásra. 

 
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 vezetője 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. december 30. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban szereplő 
feladat végrehajtásához szükséges, várhatóan 3 millió Ft forrást a 2016. évi költségvetési 
rendelet 5. melléklet 23.4. alcímben szereplő TOP programok előirányzat keretének terhére 
nevesíti. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a döntéssel 

összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 
 

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 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – 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 
551/2016. (IX.22.) határozata 

Baracs településrendezési eszközeinek módosításának előzetes 
véleményezéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Baracs településrendezési eszközeinek 

módosítását támogatja és az egyeztetési folyamatban továbbra is részt kíván venni. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a jelen 

határozat közlésére.  
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 

                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a városfejlesztési igazgató 

Határidő:  2016. október 5. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – 
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 
552/2016. (IX.22.) határozata 

a víziközmű rendszerre vonatkozó 2016. évben benyújtandó  Gördülő fejlesztési 
terv elfogadására és a  benyújtáshoz szükséges meghatalmazás megadására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadta a 

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. által javasolt a víziközmű rendszerre 
vonatkozó Gördülő fejlesztési tervét (részei: Felújítási és pótlási terv, Beruházási 
terv).  
A megvalósítás forrása a felújítások és pótlások vonatkozásában a víziközmű 
vagyonbérleti díjából befolyt összeg (amortizációs költség), a beruházások 
vonatkozásában a DVCSH Kft. saját pénzeszköze. 

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

Csatorna- Hőszolgáltató Kft.-t (2400 Dunaújváros, Építők útja 1.), hogy a Gördülő 
fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű–szabályozási Hivatalhoz a DMJV 
Önkormányzata nevében nyújtsa be. 

 
3. A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 
 

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

Határidő: 2016. szeptember 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos 
István), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – 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 
553/2016. (IX.22.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található 1956. október 23-i emlékmű 
felújításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával jóváhagyja a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város köztemető területén található 1956-os emlékmű rekonstrukciós és 
exhumálási munkálatait. 

 
2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016. (II.19.) 
rendelet 5/b mellékletének 25. Felhalmozási tartalékok/Felhalmozási céltartalék/25.8. 
Kopjafa és környezete felújítása elnevezésű előirányzat során 17.087.000,- Ft többlet 
fedezetet biztosít a 5. mellékletben 2. Városüzemeltetés/3. dologi kiadások előirányzat 
sorára történő átcsoportosítás útján.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. pont 

figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel az 1956. 
október 23-i emlékmű környezetének rekonstrukciójára irányuló vállalkozási szerződés 
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. szeptember 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 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 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – 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 

554/2016. (IX.22.) határozata 
a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó 2016. évi 

megállapodás 2. számú módosításáról 
 
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 2. számú módosítása során jelentkező többlet költség: 595.000.- 
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 2. 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 
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: 2016. október 14. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – 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 
555/2016. (IX.22.) határozata 

Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 
vonatkozó szolgáltatási szerződés /2016. április-december hónap/ 2. 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 2. számú módosítását a I.-II.-XIV. 
soron szereplő előirányzatok emelésével jóváhagyja. 

 
2. Az 1. pontban szereplő I. (erdőfenntartás, erdészeti munkák) 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 14.052.364,- Ft többlet fedezetet biztosít a 7.b. mellékletben 1. 
Városfejlesztés és -rendezés/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály 23. 
számú „Gazdasági Ellátó Szervezet összevont felújítási kiadásai” (14.052.364,- Ft) 
kiemelt előirányzatok sorairól történő átcsoportosítás útján. A Gazdasági Ellátó 
Szervezet egyéb tervezett kiadásait az átcsoportosítás nem befolyásolja. 

 
3. Az 1. pontban szereplő II. (parkfenntartás, városi parkok zöldterületek fenntartása) 

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 19.947.636,- Ft többlet fedezetet biztosít a 7.b. mellékletben 1. 
Városfejlesztés és -rendezés/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály 23. 
számú „Gazdasági Ellátó Szervezet összevont felújítási kiadásai” (19.947.636,- Ft) 
kiemelt előirányzatok sorairól történő átcsoportosítás útján. A Gazdasági Ellátó 
Szervezet egyéb tervezett kiadásait az átcsoportosítás nem befolyásolja. 

 
4. Az 1. pontban szereplő XIV. (út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása) 

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 
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34.000.000,- Ft többlet fedezetet biztosít a 7.a. melléklet 1. Városfejlesztés és -
rendezés/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály 1. számú „Kisdobos u. 1-3. 
mögötti parkoló építése (eng + kivit.)” (4.000.000,- Ft), valamint a 7.b. mellékletben 
1. Városfejlesztés és -rendezés/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály 23. 
számú „Gazdasági Ellátó Szervezet összevont felújítási kiadásai” (30.000.000,- Ft) 
kiemelt előirányzatok sorairól történő átcsoportosítás útján. A Gazdasági Ellátó 
Szervezet egyéb tervezett kiadásait az átcsoportosítás nem befolyásolja. 

 
5. 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 2. 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. szeptember 30. 
 
6. 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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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 10 fő (Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Lassingleitner 
Fruzsina), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
556/2016. (IX.22.) határozata 

az Innopark Nonprofit Kft. területrendezési költségeinek átvállalására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, a 2976/10, 2976/11, 

2976/43 és a 2976/52 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában 
az Innopark Nonprofit Kft. által megrendelt területrendezés költségeit 900.000.- Ft+ 
Áfa összegben  átvállalja. 

   
2.  Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás előirányzatát Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Közgyűlése, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának  szabályairól 
szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 5. melléklet 
„Városüzemeltetési” feladatok, „dologi kiadás” kiemelt sorának növelésével 
biztosítja, melyet a rendelet 5. számú mellékletében szereplő „Általános tartalék” 
sorából átcsoportosított összeg fedez.  

  
3. 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 

   - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2016. szeptember 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Lassingleitner Fruzsina), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
557/2016. (IX.22.) határozata 

az Intercisa Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. október 1-jei hatállyal jóváhagyja az 
Intercisa Múzeum határozathoz mellékelt új Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
egyben a Közgyűlés hatályon kívül helyezi az intézmény 93/2013. (III.28.) határozattal 
jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát.  
 
Felelős:  -  a határozat közléséért: 

         a polgármester 
          - a határozat közlésében való közreműködésért: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
558/2016. (IX.22.) határozata 

az Intercisa Múzeum 7 éves továbbképzési tervének jóváhagyásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Intercisa Múzeum 
határozathoz mellékelt 7 éves továbbképzési tervét. 
 

Felelős: - a határozat közléséért: 
    a polgármester 
               - a határozat közlésében való közreműködésért: 

       a jogi és szervezési igazgató 
  Határidő:   2016. szeptember 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Szabó 
Zsolt), nem szavazott 2 fő (Lassingleitner Fruzsina, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserni 
Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

559/2016. (IX.22.) határozata 
a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza engedélyezett létszámának 

módosításáról  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 
Önkormányzat fenntartásában lévő Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
(2400 Dunaújváros, Bartók tér 1.) 2016. október 1. napjától  

  1 fő ügyelőt, 
 1 fő díszítőt, 
 1 fő titkárságvezetőt alkalmazzon. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. október 1. napjától a Bartók 

Kamaraszínház és Művészetek Háza engedélyezett létszámát 3 fővel növeli. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. és 2. pontban hozott döntés 

értelmében a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 2016. évi finanszírozását 
az álláshelyek bérének többletigénye fedezeteként 1.145.330,- Ft-tal megemeli 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete 5. 
mellékletének „Intézményi tartalék” sora terhére. 

  
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet következő módosításának időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Bartók Kamaraszínház és 

Művészetek Háza vezetőjét, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntésnek megfelelően 
módosítsa az intézmény dokumentumait. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

        a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
Határidő: 2016. október 28. 

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

határozatot küldje meg a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
részére. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
            a polgármester       
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  a határozat közlésére: 2016. szeptember 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Lassingleitner Fruzsina), távol 
lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
560/2016. (IX.22.) határozata 

az MMK Nonprofit Kft. támogatási előirányzata megemeléséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016. 
(II.19.) rendelet 5. a. melléklet 9.1. pontjában szereplő „MMK Nonprofit Kft.” 
előirányzat összegét 7.500.000,- Ft-tal megemeli, amelyre a költségvetésről szóló 
rendelet 5. b. melléklet „Intézményi tartalék” előirányzat nyújt fedezetet. 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
561/2016. (IX.22.) határozata 

a Dunaújvárosi Óvodában logopédus álláshely engedélyezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat 
fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvoda (2400 Dunaújváros, Pajtás utca 2.) 2016. október 1. 
napjától 1 fő logopédust alkalmazzon. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. október 1. napjától a Dunaújvárosi Óvoda 

szakmai létszámát 1 fővel (1 fő logopédus) növeli. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. és 2. pontban hozott döntés értelmében a 

Dunaújvárosi Óvoda 2016. évi finanszírozását a logopédusi álláshely bérének többletigénye 
fedezeteként 195.378,- Ft-tal megemeli Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) 
önkormányzati rendelete 5. mellékletének „Intézményi tartalék” sora terhére. 

  
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet következő módosításának időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Óvoda vezetőjét, hogy 

az 1. és 2. pontban foglalt döntésnek megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait. 
  

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
            a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 

Határidő:  2016. október 28. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot 

küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda vezetője részére. 
 

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

                  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2016. szeptember 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette szavazott 
12 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Cserna Gábor), 
távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
562/2016. (IX.22.) határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi 
fordulójához való csatlakozásról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy csatlakozni kíván az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi 
fordulójához.  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
elbírálása és folyósítása során az abban leírtaknak megfelelően jár el.  

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

csatlakozási nyilatkozatot aláírja és megküldje az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
részére.  
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 

     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: - a nyilatkozat aláírására és benyújtására: 2016. október 3. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltak alapján a 

határozat 1-2. melléklete szerinti tartalommal kiírja 2017. évre az „A” és „B” típusú 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat. Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati 
kiírásokat aláírja. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  - a pályázatok kiírására: 2016. október 4. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
563/2016. (IX.22.) határozata 

a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a dunaújvárosi 16. 
számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását 2016. október 1. napjától határozatlan időre 
a Dr. Perghe Sándor háziorvossal kötött megbízási szerződés útján kívánja 
biztosítani. 

      
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
    Határidő: - a határozat közlésére és a szerződés aláírására:  
                      2016. szeptember 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a rendelési 

idő és a helyettesítő orvos személyének változását jelentse be a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál és az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatal Ártámogatási 
és Finanszírozási Osztályánál. 

 
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
     Határidő:  2016. szeptember 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
564/2016. (IX.22.) határozata 

a dunaújvárosi 27. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a „DR. NAGY ÉS 
TÁRSA” Egészségügyi Bt-vel megkötött feladat-ellátási szerződés módosításáról 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „DR. NAGY ÉS TÁRSA” Egészségügyi 
Betéti Társaság (képviseli: Dr. Szabóné dr. Nagy Ilona) között 2012. május 29-én 
létrejött feladat-ellátási szerződés – melyet a felek közös akarattal 2013. augusztus 
2-án módosítottak – a jelen határozat 1. melléklete szerinti formában és tartalommal 
módosításra kerüljön.  

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

1. pontban jóváhagyottak szerint a szerződés 2. számú módosítását és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – 
feladat-ellátási szerződést írja alá, és a „DR. NAGY ÉS TÁRSA” Egészségügyi Betéti 
Társaságot a határozat megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő:   2016. szeptember 30. 

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

ellátási szerződés 2. számú módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt szerződés 1-1 példányát küldje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya és az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatala részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő:   2016. október 6. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

565/2016. (IX.22.) határozata 
a Dr. Fenyvesi Béla orvossal kötött megbízási szerződés módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dr. Fenyvesi Béla és Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2013. augusztus 21. napján - a Magyar 
Mentőszolgálat Alapítvány által működtetett hajléktalanokat ellátó integrált intézménybe 
bejelentett személyek egészségügyi alapellátására - létrejött megbízási szerződést Dr. 
Fenyvesi Béla gazdasági tevékenységi formájának változása miatt a határozat 
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 szerződés 
                         aláírására: 2016. szeptember 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
566/2016. (IX.22.) határozata 

a 3. számú fogorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a dunaújvárosi 3. 

számú fogorvosi körzet ellátását 2016. november 1. napjától Dr. Dénes Judit 
helyettesítő fogorvossal kötött megbízási szerződéssel kívánja biztosítani. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 3. 

számú fogorvosi körzet ellátását helyettesítéssel vállaló fogorvossal kötendő 
megbízási szerződés aláírására, továbbá a működési engedély megkérésére és a 
finanszírozási szerződés megkötésére. 

      
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
    Határidő:  - a megbízási szerződés aláírására: 2016. szeptember 30. 
                    - a működési engedély megkérésére és a finanszírozási szerződés 
                      megkötésére: a helyettesítésre vonatkozó szerződés megkötését 
                      követően haladéktalanul. 
                        
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 3. 

számú fogorvosi körzet asszisztensi feladatainak ellátását vállaló Faragó-Kis Mariann 
fogászati asszisztenssel kötendő megbízási szerződés aláírására. 

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

567/2016. (IX.22.) határozata 
a fogászati alapellátáshoz tartozó fogászati röntgen ellátására Kiss Éva Irén 

egyéni vállalkozóval megkötött szerződés módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kiss Éva Irén egyéni vállalkozó között 2014. 
július 8-án létrejött és 2014. december 2-án módosított fogászati röntgen 
egészségügyi ellátási szerződés a jelen határozat 1. melléklete szerinti formában és 
tartalommal módosításra kerüljön. 

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

1. pontban jóváhagyottak szerint a szerződés 2. számú módosítását és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – 
fogászati röntgen egészségügyi ellátási szerződést írja alá, és Kiss Éva Irén egyéni 
vállalkozót a határozat megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő:   2016. szeptember 30. 

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

szerződés 2. számú módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szerződés 1-1 példányát küldje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi 
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya és az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatala részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő:  2016. október 6. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
568/2016. (IX.22.) határozata 

az Útkeresés Segítő Szolgálat – szolgáltató váltás miatt keletkezett – 
többletköltségének finanszírozására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Útkeresés Segítő Szolgálat 

szakmai egységeként működő Hajléktalanok Átmeneti Otthonában étkeztetést 
biztosító szolgáltató személyében bekövetkezett változás miatti többletköltség 
fedezetére 2016. évben 298.000,- Ft összeggel, 2017. évben 1.196.000.- Ft 
összeggel megemeli az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény 2016. és 2017. évi 
költségvetésében az intézményfinanszírozás összegét. A 2016. évi 
kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) 
önkormányzati rendelet 5.b. melléklet 24. működési céltartalék 24.3 intézményi 
tartalék sora.  

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

foglalt döntést az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 
során, valamint a 2017. évi költségvetési rendelet tervezése során vegye 
figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalások teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

             a polgármester 
           - 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 és 
                a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 

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

határozatot küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője részére. 
 
 Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
               a polgármester       
           -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő:   2016. szeptember 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

569/2016. (IX.22.) határozata  
a Csigadombi Waldorf Óvoda területén található támfal bontásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Göllner Mária Waldorf 

Pedagógiai Alapítvány az általa bérelt, a Csigadombi Waldorf Óvodának otthont adó, 
és az önkormányzat tulajdonát képező dunaújvárosi 231/1 hrsz. alatt felvett, 
természetben Dunaújváros, Garibaldi u. 1. szám alatt található ingatlan udvarán 
található balesetveszélyes támfalat a DVG Zrt. 560.000,- Ft+Áfa, azaz bruttó 711.200,-
Ft keretösszegen belüli vállalkozási díjért elbontsa. A Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály igazolja a munkálatok szakszerű és előirányzott értékben való megtörténtét. 

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

Zrt. által előkészített, az 1. pontban meghatározott munka elvégzésére vonatozó 
vállalkozási szerződés megkötésére - melyet az előkészítő osztály kiegészít a 
támogatási cél megvalósítását szolgáló rendelkezésekkel - az ügyrendi, igazgatási és 
jogi bizottság véleményének kikérését követően a műszaki dokumentációk 
csatolásával azzal, hogy a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
teljesítésigazolását követően fizeti meg Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a vállalkozási díjat a DVG Zrt.-nek 30 napon belül. 

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

jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről 
és a pénzügyi teljesítésről a határozat 1. pontjában foglaltak szerinti vállalkozási 
szerződésben megjelölt időpontig, egyúttal felkéri a polgármestert jelen határozat 
közlésére. 

 
4. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. pontjában megjelölt 

munkák végrehajtására 711.200,- Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat 2016. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelete. 
Intézményi tartalék előirányzat terhére. 

 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                   megküldést követő 8 napon belül 
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- a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 30 
napon belül 

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

pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés soron következő 
módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
570/2016. (IX.22.) határozata  

„Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére a Dunaújvárosi Városi Televízió archívumának (1985-

2004) digitalizálásával kapcsolatos tevékenységek ellátása” -ra vonatkozó 
ajánlatok bekéréséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Vállalkozási szerződés 
keretében Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Dunaújvárosi 
Városi Televízió archívumának (1985-2004) digitalizálásával kapcsolatos tevékenységek 
ellátására 
 
a) a B&S Média Tanácsadó Kft.-t 
 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 4/D. 205. 
 e-mail: info@bsmedia.hu 
 
b) a Kulturális LABOR Szociális Szövetkezetet 
 7621 Pécs, Király u. 54. 
 e-mail: labornaptar@gmail.com 
 
c) Dr. Doboviczki Attilát 
 7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 15/a 
 e-mail: doboviczki@commonline.hu 
 
d)  Korrektúra Kft. 
 1134 Budapest, Róbert K. krt. 82-84. 
 sarosi.mona@sensationevent.hu 
 
kéri fel árajánlat megtételére a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi 
felhívásban foglalt tartalommal. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:     -    a határozat közlésére: 2016. szeptember 30. 

- az ajánlatkérés megküldésére: 2016. szeptember 23. 
- az ajánlat benyújtására: 2016. október 10. 12:00 óra 

mailto:titkarsag@eszker.eu
mailto:labornaptar@gmail.com
mailto:doboviczki@commonline.hu
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

571/2016. (IX.22.) határozata 
az önkormányzat hivatalos internetes honlapjának (dunaujvaros.hu) üzemeltetésére 

vonatkozó hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás gazdasági szereplőinek 
kiválasztására, az Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 

elfogadására 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat hivatalos internetes 
honlapjának (dunaujvaros.hu) üzemeltetésére vonatozó hirdetmény nélküli nyílt 
közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, ajánlattételre az alábbi gazdasági társaságokat 
kéri fel: 
 
- DVG Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) (dvgzrt@dvgzrt.hu), 
- Maarsk Graphics Kft. (2400 Dunaújváros, Gőzmalom u. 15/2.) (info@maarsk.com), 
- Drend-Team Kft. (2400 Dunaújváros, Batsányi u. 41. II. em. 2.)  

(ferenc.csicsova@someone.hu), 
- Tamara Design Kft. (8000 Székesfehérvár, Gerle u. 6. 2. em. 10.) 
(nevem@juhasztibor.hu), 
- Qualityweb Kft. (2400 Dunaújváros, Álmos u. 4.) (info@qualityweb.hu) 
 
valamint elfogadja a határozat mellékletében csatolt Ajánlattételi felhívást, egyben utasítja 
a polgármestert, hogy a nyertes ajánlat kiválasztására vonatkozó előterjesztést terjessze 
közgyűlés elé, a közbeszerzési tanácsadó értékelésével. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   

- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                a közbeszerzési és pályázati koordinációs osztály                      
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                   érkezésétől számított 8 nap 

mailto:dvgzrt@dvgzrt.hu
mailto:info@maarsk.com
mailto:ferenc.csicsova@someone.hu
mailto:nevem@juhasztibor.hu
mailto:info@qualityweb.hu
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol 
lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
572/2016. (IX.22.)  határozata  

 a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és jóváhagyja a Dunaújvárosi 

Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) által 
előterjesztett és jelen határozat mellékletét képező Szervezeti és Működési 
Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ), egyúttal utasítja a társaság ügyvezetőjét az 
SZMSZ aláírására és tartalmának  dolgozókkal történő megismertetésre.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat közlésére. 
  

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

                a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 

                 megküldést követő 8 napon belül 
-  az SZMSZ aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 30 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
573/2016. (IX.22.) határozata  

a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. közfeladat ellátásához 
szükséges forrás biztosításáról 

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

Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) és az 
önkormányzat között létrejött közfeladat ellátási szerződésben meghatározott 
feladatok ellátására, a nem tervezett kiadások fedezésére többlet forrást biztosít 5 
millió forint összegben a 2016. évi önkormányzati költségvetés Intézményi tartalék 
előirányzat terhére. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást 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 költségvetés soron következő módosításának időpontja 

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

jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről 
és a pénzügyi teljesítésről, valamint jelen határozat mellékletét képező módosított 
közfeladat ellátási szerződés aláírására, egyúttal felkéri a polgármestert jelen 
határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
                 a költségvetési és pénzügyi 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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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
574/2016. (IX.22.) határozata 

üzemeltetési szerződés jóváhagyására az önkormányzati tulajdonban kerülő 
Balatonkenese, Alteleki u. 17. szám alatt található üdülővel kapcsolatosan - 

Dunaújváros MJV Közgyűlése 526/2016. (VIII.11.) határozata alapján 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése üzemeltetési szerződést kíván kötni a 
DVG Zrt.-vel a balatonkenesei 4374/8 hrsz.-ú, természetben 8174 Balatonkenese, Alteleki 
u. 17. szám alatti ingatlanra vonatkozóan a határozat mellékleteként csatolt szerződés 
szerint, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére és a szerződés aláírására. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől 
                  számított 8 napon belül.   
                - a szerződés aláírására: 2016. szeptember 30. 



62 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
575/2016. (IX.22.) határozata 

 a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 
felelősségbiztosításával kapcsolatosan, a Euro-Sales Kft. bevonásával bekért 

biztosító társaságok ajánlatainak értékelésére, és a legjobb ajánlat elfogadására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. szeptember 30-án lejáró és 
2016. október 01-től szükséges új, az önkormányzati vagyon biztosítás, valamint 
munkáltatói és tevékenységi felelősségbiztosítási ajánlatokat megismerte, egyben 
kinyilvánítja, hogy az Uniqa Biztosító Zrt. által beadott vagyon- és 
felelősségbiztosítási, az ebben foglalt Egészségügyi szolgáltatói/Orvosi felelősség 
záradékkal ellátott ajánlatát (éves díj: 5.933.484,- Ft/év) tartja önkormányzati 
szempontból a legjobbnak azzal, hogy a közmunkásokra vonatkozó biztosítási 
fedezetet nem kéri Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, egyben 
utasítja a polgármestert a határozat mellékleteként csatolt ajánlatot írja alá azzal, 
hogy az éves díjfizetés negyedévente történik. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a 2016. évi 

költségvetése, az éves, arányos díja (2016. október 01. - 2016. december 31. 
közötti időszakra) biztosított. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 2017. 

október 01-től érvényes újabb biztosítási szerződés megkötéséhez szükséges 
ajánlatokat 2017 februárjában kérje be a biztosítóktól – biztosítási alkuszon 
keresztül – és a beérkezett ajánlatokat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 2017. áprilisi rendes ülésére terjessze a közgyűlés elé azzal, hogy 
ugyanezen ülésen a közgyűlés a 2017. október 01-től érvényes biztosítási 
szerződés felmondását kívánja kezdeményezni. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        az Euro-Sales Kft. ügyvezetője 
                      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: -  a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                    érkezéstől számított 8 napon belül        

- az ajánlat aláírására: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezéstől 
számított 8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

576/2016. (IX.22.) határozata  
 a 438/2016. (VI.16.) közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 438/2016. (VI.16.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi, egyúttal utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős:  - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 

-  a határozat közlésében való közreműködésért: 
        a vagyonkezelési osztály vezetője                                            
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő 
                  8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
577/2016. (IX.22.) határozata  

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vodafone Magyarország 
Mobil Távközlési Zrt. között fennálló, a Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatti 

épületére vonatkozó bérleti szerződés 3. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Vodafone 

Magyarország Mobil Távközlési Zrt. a bérleménybe társszolgáltatót fogadjon be 
DMJV Önkormányzata előzetes írásbeli hozzájárulása mellett azzal, DMJV 
Önkormányzata a mindenkori bérleti díj 20%-os emelésére jogosult albérletbe adás 
esetén, illetve amennyiben a betelepülés többletterület foglalással is jár, akkor további 
10%, összesen 30%-os bérleti díjnövekményre jogosult. A területfoglalás nem 
haladhatja meg a bérlemény eredeti területének 30%-át. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező 3. számú bérleti 
szerződésmódosítás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

             - a szerződés módosítás aláírására a határozat közlését követő 30 
                        napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette szavazott 
11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

578/2016. (IX.22.) határozata 
a dunaújvárosi 2976/45 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 

természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan értékesítésére vonatkozó 
pályázat értékelésére 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 2976/45 hrsz.-ú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot eredményesnek, de érvénytelennek nyilvánítja 
annak okán, hogy a pályázatot benyújtó Allinfer Kft. a nemzet vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 13.§(2) bekezdése alapján nem nyilatkozott, hogy átlátható szervezetnek 
minősül-e.  
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől 
                  számított 8 napon belül  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
579/2016. (IX.22.) határozata 

a dunaújvárosi 1445 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, természetben a Petőfi Sándor utca 21. szám alatt található ingatlan 

hasznosításáról (Kárász Tamás kérelme) 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy pályázati úton 

értékesíteni kívánja a dunaújvárosi 1445 hrsz. alatt nyilvántartott, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant. Az ingatlan kikiáltási ára 7.000,- Ft/m² + Áfa. 

 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján az 
értékesíteni kívánt ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. 
 
A vételáron felül a nyertes pályázót terheli a forgalmi értékbecslés költsége.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a jelen határozat mellékletét 

képező pályázati kiírást, egyúttal utasítja a polgármestert a pályázati kiírásnak a 
Dunaújváros című lapban való megjelentetéséhez szükséges intézkedések 
megtételére, az építési tilalom törlését követően.  

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

                         a polgármester 
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                         a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a pályázati kiírás megjelentetésére: az építési tilalom törlését követő 30 
                  napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
580/2016. (IX.22.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 716/2015. (XII.17.) határozata 
módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 716/2015. (XII.17.) közgyűlési 

határozata 7. pontját következőképpen módosítja: 
„7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a HÉSZ-SZT-n a Százszorszép utca 
és a Somogyi J. utca között jelölt „KK” jelű „Kizárólag közmű elhelyezési terület” 
övezet vonatkozásában a Hosszú sor vonalában a csatorna kialakításának 
nyomvonaláról dönt a tervezett szennyvízvezeték helyének biztosítása érdekében, 
melyhez kisajátítási eljárás lefolytatása (útlejegyzés) nem szükséges, az eredeti 
tulajdoni állapot változatlanul fennmarad.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a határozat 

mellékletét képező levéllel az ingatlanok tulajdonosait és haszonélvezőit tájékoztatta a 
polgármester az 1. pontban foglaltakról. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
       - a közlésében való közreműködésért:  
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8 napon belül  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

581/2016. (IX.22.) határozata  
a Dunaújváros belterület 3321 hrsz.-ú szántó megnevezésű ingatlan 
megvásárlásával, kisajátításával kapcsolatos döntés meghozataláról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 754/2015. 

(XII.17.) határozata 1. és 2. pontja szerint tett ajánlatát az ingatlan tulajdonosai és a 
haszonélvezeti jog jogosultjai nem fogadták el. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelenlegi pályázati lehetőségek és az 

ezekhez kapcsolódó beruházások pl.: Modern Városok Program (MVP), Terület-és 
Településfejlesztési Program (TOP) kapcsán a város más részeinek fejlesztésére 
koncentrál, ezért az 1. pontban megjelölt határozat 3. pontját hatályon kívül helyezi. 

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

közlésére, a határozat mellékleteként csatolt levélben foglaltaknak megfelelően. 
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért  
      a polgármester; 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 

 Határidő: - a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő 8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
582/2016. (IX.22.) határozata  

DMJV Közgyűlése 439/2016. (VI.16.) határozat módosításra, és DMJV 
Önkormányzata és a B-Trend Gyártó és Szolgáltató Kft. között új adásvételi 

szerződés megkötésére a dunaújvárosi 3658/5 helyrajzi számú ingatlan 
vonatkozásában  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 439/2016. (VI. 16.) határozata 1. pontját 

az alábbiak szerint módosítja:  
„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, 6.462 m² 
nagyságú kivett közút megnevezésű ingatlanból telekalakítási eljárás során 
kialakításra kerülő 6.332 m² nagyságú ingatlan a kérelmező részére értékesítésre 
kerüljön 588.-Ft/m², azaz 3.723.216.-Ft, vagyis Hárommillió-
hétszázhuszonháromezer-kétszáztizenhat forint vételárért, azzal hogy a szomszédos 
3661. helyrajzi számú ingatlan területe a telekalakítást követően 25.924 m² lesz.” 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező adásvételi 
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 kézhezvételétől számított 8 napon 
                  belül 

  - az adásvételi szerződés megkötésére: a határozat közlésétől számított 
            30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B változatát – mellette szavazott 
13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol 
lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
583/2016. (IX.22.) határozata  

 az „Ó-PENTELE UDVARHÁZ” Kft. tulajdonát képező, 1459 hrsz.-ú, Dunaújváros 
Magyar út 33. szám alatti ingatlan megvásárlására  

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy nem kívánja 
megvásárolni „Ó-PENTELE UDVARHÁZ” Kft. kizárólagos tulajdonát képező, 1459 hrsz.-ú, 
természetben Dunaújváros Magyar út 33. szám alatti, 2.558 m2 nagyságú, kivett lakóház, 
udvar megnevezésű ingatlant, egyúttal felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
               a vagyonkezelési osztály vezetője 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
584/2016. (IX.22.) határozata  

a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. részére, a törzstőke pótlása céljából 
pótbefizetés elrendelésére 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 100%-os tulajdonában álló Dunaújvárosi 
Szennyvíztisztító Kft.-ben tőkepótlást kíván végrehajtani oly módon, hogy egyösszegű 
pótbefizetést rendel el 26.000.000,- Ft, azaz Huszonhatmillió forint értékben átutalással 
DMJV Önkormányzatának 2016. évi költségvetése 5. b melléklet általános tartalék 
előirányzata terhére, azzal, hogy ebből az összegből a Társaságnak 19.000.000,- Ft-ot a 
tőketartalékba kell helyeznie, egyúttal utasítja a jegyzőt, hogy jelen kötelezettségvállalást 
a 2016. évi költségvetés következő módosításakor vegye figyelembe, egyben utasítja a 
polgármestert, jelen dokumentum alapján a pótbefizetés teljesítéséhez szükséges 
lépések megtételére, az átutalás teljesítésére. 
 
Felelős:    - a határozat közléséért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője     
                 - 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 
          a pótbefizetés átutalására: 2016. szeptember 27. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

585/2016. (IX.22.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság (HVB) tagjának és 

póttagjainak megválasztásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Helyi Választási Bizottsága tagjának 
Gedainé Dr. Vidovics Regina ügyvédet megválasztja. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Helyi Választási Bizottsága 

póttagjának Dr. Rideg Alexandra ügyvédet megválasztja. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 2013. 

évi XXXVI. törvény 37. § (2) bekezdésével előírt esküt az 1. és 2. pontban 
megválasztott Helyi Választási Bizottság tagjától, illetve póttagjától 5 napon belül 
vegye ki, továbbá felkéri a jegyzőt, hogy az esküt követően a megbízóleveleket adja 
át. 

 
Felelős: - az eskü kivételéért: 
                a polgármester 
           - a megbízólevelek átadásáért: 
                a jegyző 
Határidő:     - az eskütételre 2016. szeptember 27. 

- a megbízólevelek átadására: 2016. szeptember 27. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
586/2016. (IX.22.) határozata 

a Fejér megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület - Dunaújváros 
székhelytelepülésen működő - Választási Bizottság (OEVB) póttagjainak 

megválasztásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér megye 04. számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága: 
 
első számú póttagjának Dr. Borbás Péter ügyvédet, 
 
második számú póttagjának Dr. Kovács Gyöngyi ügyvédet 

 
megválasztja. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 2013. 
évi XXXVI. törvény 37. § (2) bekezdésével előírt esküt az 1. pontban megválasztott 
Fejér megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága 
póttagjaitól 5 napon belül vegye ki, továbbá Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az esküt követően a megbízóleveleket adja át. 

 
Felelős:     - az eskü kivételéért: 
                    a polgármester 
               - a megbízólevelek átadásáért: 
                    a jegyző 
Határidő:  - az eskütételre 2016. szeptember 27. 

-  a megbízólevelek átadására: 2016. szeptember 27. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

587/2016. (IX.22.) határozata  
a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás lebonyolításában 

résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló  bizottságok tagjainak és póttagjainak 
megválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Dunaújvárosban működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak - a 2016. október 2. 
napjára kitűzött országos népszavazás törvényes lebonyolítása érdekében - az alábbi 
személyeket a jelzett bizottság tagjának megválasztja: 
 

Név Bizottság sorszáma Bizottsági státusz 
Varga Mónika 07. tag 
Varga Istvánné 08. tag 
Körmendi Alíz Lilla 13. tag 
Máté Mária 17. tag 
Balla Zoltánné 21. tag 
Thuróczy Ferenc 35. tag 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Dunaújvárosban működő szavazatszámláló bizottságok póttagjainak - a 2016. 
október 2. napjára kitűzött országos népszavazás törvényes lebonyolítása érdekében 
- az alábbi személyeket megválasztja: 
 

 Név Bizottsági státusz 
1. Nagyné Berta Zsanett póttag 
2. Keresztes Krisztina póttag 
3. Vill Angéla póttag 
4. Kuminka Szilvia póttag 
5. Tamás Lászlóné póttag 
6. Csajtai Gabriella póttag 
7. Zelend Izabella póttag 
8. Milákné Asztalos Nikoletta póttag 
9. Szügyi Lászlóné póttag 

10. Kovács Zsuzsanna póttag 
11. Bácsi Kornélia póttag 
12. Dolezsár Andrásné póttag 
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13. Kis Erzsébet póttag 
14. Suszter Csabáné póttag 
15. Vincze Lászlóné póttag 
16. Márczis Nikolett póttag 
17. Mankovics Mihályné póttag 
18. Gali Krisztina póttag 
19. Barta Zsoltné póttag 
20. Dózsáné Holló Margit póttag 
21. Fejes Zoltánné póttag 
22. Kovács Réka póttag 
23. Németh Éva póttag 
24. Németh Eszter  póttag 
25. Kozmáné Balatoni Eszter póttag 
26.  Nagy Györgyi póttag 
27.  Töltésy Ildikó póttag 
28. Kojó Györgyné póttag 
29. Vincze Sándorné póttag 
30. Kókány Gabriella póttag 
31. Kajári-Homo Ildikó póttag 
32. B. Tóth Erzsébet póttag 
33. Winter Éva póttag 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi 

XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. és 2. pontban megválasztott szavazatszámláló 
bizottság tagoktól, illetve póttagoktól vegye ki; továbbá a Közgyűlés felkéri a jegyzőt, 
mint az országgyűlési egyéni választókerület választási iroda vezetőjét, hogy a kivett 
esküt követően a megbízóleveleket adja át. 

 
Felelős:     - az eskü kivételéért: 
                    a polgármester 
                 - a megbízólevelek átadásáért: 
                    a jegyző 
Határidő:   - az eskü kivételére: 2016. szeptember 26. 
                  - a megbízólevelek átadására 2016. szeptember 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

588/2016. (IX.22.) 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 Gergely Ákos nem képviselő bizottsági tagot 2016. szeptember 22. 
napjával visszahívja és 2016. szeptember 23. napjától Feltóti Sándort a bizottság 
nem képviselő tagjának megválasztja. 

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

bizottság nem képviselő tagjának megválasztott személytől az előírt esküt vegye ki. 
 

 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester  
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                  
            a közgyűlési és informatikai osztályvezető 

 Határidő: 2016. szeptember 22. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a bizottság nem képviselő 

tagjának megválasztott Feltóti Sándor figyelmét, hogy vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének 2016. szeptember 23. napjáig köteles eleget tenni, ellenkező 
esetben az  „egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. 
tv. 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ezen megbízatása e törvény erejénél 
fogva megszűnik. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a jegyző 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a személyügyi munkaerő-gazdálkodási igazgató 

Határidő:  2016. szeptember 23. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a tisztségéből visszahívott 
Gergely Ákos nem képviselő bizottsági tag figyelmét, hogy „az egyes 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglaltak alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
2016. október 7. napjáig tegyen eleget. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a jegyző 
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                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a személyügyi munkaerő-gazdálkodási igazgató 

Határidő:  2016. október 7. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a bizottság nem képviselő 

tagjának megválasztott Feltóti Sándor figyelmét, hogy köteles bejelentkezni a 
megválasztásától számított 30 napon belül az adózás rendjéről szóló törvényben 
meghatározott köztartozásmentes adatbázisba, és adatbázisba történő felvételére 
irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a 
képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                  a jegyző 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a személyügyi munkaerő-gazdálkodási igazgató 

Határidő:  2016. november 30. 
 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a megválasztott, 
illetve visszahívott nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjával kapcsolatos és 
szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a bekövetkezett változásokat a 
Közgyűlés SZMSZ-ének 3. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

          a jegyző 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
           a jogi és szervezési igazgató 

Határidő: 2016. szeptember 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Barta Endre képviselő módosító indítványát – mellette 
szavazott 1 fő (Barta Endre), ellene szavazott 5 fő (Cserna Gábor, Hingyi László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Gombos István, 
Iván László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné), nem szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – nem fogadta el 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

589/2016. (IX.22.) határozata 
Barta Endre képviselő módosító indítványáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Barta Endre képviselő azon módosító 
indítványát, mely szerint a „Javaslat a dunaújvárosi lakosok kényszer-betelepítés elleni 
népszavazással kapcsolatos közérdekű tájékoztatására” című előterjesztés határozati 
javaslatának 1-3. pontjairól egyenként szavazzon, nem fogadta el. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Besztercei Zsolt képviselő módosító indítványát – 
mellette szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), ellene szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Iván László), nem szavazott 4 fő (Barta 
Endre, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – nem 
fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

590/2016. (IX.22.) határozata 
Besztercei Zsolt képviselő módosító javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Besztercei Zsolt képviselő azon módosító 
indítványát, mely szerint a határozati javaslat 1. pontja a következőre módosuljon 
akként, hogy „1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy Dunaújváros továbbra is az Európai Unió nagyvárosa kíván maradni. 
Magáénak vallja Európa és az Európai Unió alapértékeit, többek között a szolidaritást is. 
A kormányzó párt által kötelezően előírt, az október 2-ai népszavazás önkormányzati 
kampányára elkülönítendő tízmillió forintot az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-
házi Szent Erzsébet Idősek Otthonaiban élő elesett, beteg, idős emberek életének 
jobbítására kívánja fordítani, egyben felkéri a hivatalt, hogy vizsgálja meg a szociális 
otthon teljes felújításának lehetőségeit.”, továbbá a határozat 2. és 3. pontja az eredeti 
határozati javaslat 3. és 4. pontja legyen,  nem fogadta el. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), nem szavazott 4 fő (Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

591/2016. (IX.22.) határozata 
a dunaújvárosi lakosok kényszer-betelepítés elleni népszavazással kapcsolatos 

közérdekű tájékoztatásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja a kényszer-

betelepítés elleni népszavazást, felkéri a dunaújvárosi választópolgárokat, hogy a 
2016. október 2-i népszavazáson vegyenek részt, ne hagyják, hogy mások döntsenek 
jövőjükről és biztonságukról.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban foglaltak 

megvalósítása érdekében közérdekű tájékoztatási programot indít, melyben a 
dunaújvárosi választó polgárokat a népszavazáson való részvételre buzdítja.  

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

meghatározott feladatra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. 
évi költségvetési rendeletének 5.b melléklet „Általános tartalék” című költséghelyen 
rendelkezésre álló összegből történő átcsoportosítás útján az 5. melléklet „18. Helyi 
közügyek igazgatási és egyéb kiadásai” elnevezésű feladat dologi kiadások kiemelt 
előirányzata során 10.000.000 forint összeget biztosít.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, hogy 

a határozat 3. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
Polgármestert a feladattal kapcsolatos kötelezettségvállalás megtételére.  

 
Felelős:   - a kötelezettségvállalás megtételéért: 
    a polgármester 
  - a kötelezettségvállalás megtételében való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
  - a költségvetés módosításáért: 

    a jegyző 
- a költségvetés módosításának végrehajtásában való közreműködésért: 

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