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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. november 17-ei nyílt ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-
Hőszolgáltató Kft. részére az önkormányzati épületek és az önkormányzati fenntartású 
intézmények vonatkozásában fűtési hődíj előleg kifizetésére” című előterjesztést a 
közgyűlés nyílt ülés 48. napirendjeként – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Lassingleitner Fruzsina) – felvette 
tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
681/2016. (XI.17.) határozata 

„Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. részére az 
önkormányzati épületek és az önkormányzati fenntartású intézmények 

vonatkozásában fűtési hődíj előleg kifizetésére”  
című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. november 17-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. 
részére az önkormányzati épületek és az önkormányzati fenntartású intézmények 
vonatkozásában fűtési hődíj előleg kifizetésére” című előterjesztést a közgyűlés nyílt 
ülés 48. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívó szerinti 19., 40., 44., 45. és 46. 
napirendi pontját – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Gombos István, Lassingleitner Fruzsina) – levette tárgysorozatából és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

682/2016. (XI.17.) határozata 
a nyílt ülés 19., 40., 44., 45. és 46. napirendi pontjainak levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 17-ei nyílt ülésének 
meghívó szerinti 19. napirendi pontját, mely „Javaslat Dunaújváros területén 
parkolóhelyek tervezésére”, a 40. napirendi pontját, mely „Javaslat a Schalbert ház és 
környékével kapcsolatos döntések meghozatalára”, a 44. napirendi pontját, mely 
„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatottak 
2017. évi bérfejlesztésével kapcsolatos döntés meghozatalára”, a 45. napirendi pontját, 
mely „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzata elfogadására”, valamint a  46. napirendi pontját, mely “Javaslat 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzat elfogadására”, levette 
napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, 
Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
683/2016. (XI.17.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 17-ei nyílt ülés 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadta: 

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

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

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

elektronikus úton teljesíthető adókötelezettségekről szóló önkormányzati 
rendeletének megalkotására  
 

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2015. 
(XI.20.) építményadóról szóló önkormányzati rendeletének újraalkotására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2015. 

(XI.20.) helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendeletének újraalkotására 
 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2015. 

(XI.20.) idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeletének újraalkotására 
                  

7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
 

8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a civil 
szervezetekkel való kapcsolattartásról, együttműködésről, valamint támogatásuk 
feltételeiről szóló 16/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete módosítására 

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

önkormányzati rendelet módosítására 
 

10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatánál könyvvizsgálati 
tevékenységre vonatkozó, új megbízási szerződés előkészítésére és megkötésére 

 



4 
 

11. Javaslat konzorciumi partner bevonására a TOP keretében meghirdetett felhívásokra 
benyújtott pályázatok megvalósítása érdekében 

 
12. Javaslat a TOP-6.8.2-15 kódszámú „DUNA-MUNKA-TOP” című projekt 

vonatkozásában felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység 
ellátására vonatkozó árajánlatok elbírálására és árajánlatok ismételt bekérésére 
 

13. Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem támogatására 
irányuló döntések meghozataláról 

 
14. Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren lévő 

játszótér és sportpálya vonatkozásában 
 
15. Javaslat a Pentelei Monostor Emlékhely tervezésének támogatására 
 
16. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2016. április-
december hónap) 4. számú módosítására 

 
17. Javaslat a Dunaújváros északi lakóterület csapadékvíz elvezetés tervezésére 

vonatkozó árajánlatok bekérésére és a tervezéshez szükséges forrás biztosítására 
                  

18. Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújváros Szennyvíz Agglomeráció 
Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű projekt megvalósítására 
vonatkozó Támogatási Szerződés mellékletében foglalt Konzorciumi Megállapodás 
módosítására 

 
19. Javaslat a 638/2016. (X.20.) közgyűlési határozat módosítására 

 
20. Javaslat Városüzemeltetés során azonnali intézkedést igénylő feladatok pótlólagos 

biztosítására 
                   

21. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény engedélyezett 
foglalkoztatotti létszámának emelésére 

 
22. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény költségvetési 

előirányzatának emelésére nyugdíjazás miatti kettős kifizetés finanszírozására 
 
23. Javaslat az Intercisa Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú 

módosítására 
                 

24. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó 
szakmai egységei 2016. évi működésének törvényességi ellenőrzéséről készült 
megállapítások elfogadására 
   

25. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 564/2015. (XI.12.) 
határozatának visszavonására 
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26. Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében dr. Perghe Sándor 
háziorvossal történő feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés 
megkötésére 

 
27. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 521/2016. (VIII.11.) 

határozatának módosítására 
 
28. Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó dr. Lőrincz Attila háziorvos és a 

körzeti asszisztens, Szűcsné Kiss Katalin megbízási szerződésének módosítására, 
továbbá dr. Lőrincz Attilával feladatellátási előszerződés és végleges feladatellátási 
szerződés kötésére 

 
29. Javaslat a 3. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében dr. Dénes Judit fogorvossal 

kötött megbízási szerződés módosítására és a Faragó-Kis Mariann fogászati 
asszisztenssel kötött megbízási szerződés megszüntetésére 

 
30. Javaslat a 15. számú fogorvosi körzet egészségügyi szolgáltatójával, a „Székely és 

Társai” Fogorvosi Bt.-vel fennálló feladatellátási szerződés megszüntetésére és új 
feladatellátási szerződés kötésére 

 
31. Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítény-fejlesztése kapcsán a szükséges 

gázhálózat fejlesztése tárgyában az UNISZOL Zrt.-vel kötendő megállapodásról 
 

32. Javaslat az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. által a dunaújvárosi Jégcsarnok 
és a dunaújvárosi sportingatlanokon javasolt javítási és felújítási munkálatokkal 
kapcsolatos döntések meghozatalára 

                      
33. Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő 

támogatására – 2017. évre  
 

34. Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére szolgáló eszközök vételével 
összefüggő döntés meghozatalára 

 
35. Javaslat a dunaújvárosi Kemping területén található és a DVCSH Kft. tulajdonát 

képező víziközmű beruházás tulajdonjogának megvásárlására, valamint Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 160/2016. (V.29.) határozatának módosítására 

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

határozata végrehajtási idejének módosítására, valamint az autóbusszal végzett 
menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos pályázat 
kiírás elkészíttetésére vonatkozó megbízás jóváhagyására 

 
37. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 442/2016. (VI.16.) 

határozatával elrendelt könyvvizsgálati jelentés elfogadására – DVCSH Kft., Energo-
Hőterm Kft., Energo-Viterm Kft.  
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38. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat feladatai, és az ahhoz kapcsolódó 
eszközök, humán erőforrás, finanszírozás DVG Zrt.-be történő átcsoportosítására, 
igazgató választására 

 
39. Javaslat a dunaújvárosi 730/265 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett építési terület 

megnevezésű ingatlan értékesítésére, a 636/2016. (VII.18.) PM határozat hatályon 
kívül helyezésére (Hingyi Lászlóné kérelme) 

 
40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2016. 

évi költségvetése többlet működési támogatási igényének elbírálására 
 
41. Javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához történő csatlakozásra 
 
42. Javaslat a 2017. évi eves belső ellenőrzési terv jóváhagyására 
 
43. Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. részére az önkormányzati 

épületek és az önkormányzati fenntartású intézmények vonatkozásában fűtési hődíj 
előleg kifizetésére 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette szavazott 
12 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, 
Lassingleitner Fruzsina) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
684/2016. (XI.17.) határozata 

a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyvének 
vezetésével Forgó Krisztina 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 vendégek számára 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Lassingleitner Fruzsina) – biztosított és a 
következő határozatot hozta: 

           
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

685/2016. (XI.17.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. november 17-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés 3. napirendi pontja zárt ülésen való 
tárgyalását – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán), távol 
lévő 2 fő (Gombos István, Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

686/2016. (XI.17.) határozata 
„Javaslat Liszkai Erzsébet és Dékány Péter, a táborállási földcsuszamlás 
károsultjainak kártérítés megfizetése iránt indított perében magánszakértő 
megbízására” való részvételre – benyújtandó pályázat támogatására”című 

napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. november 17-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat Liszkai Erzsébet és 
Dékány Péter, a táborállási földcsuszamlás károsultjainak kártérítés megfizetése iránt 
indított perében magánszakértő megbízására” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § 
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 4. napirendi pontja zárt ülésen való 
tárgyalását – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 
1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, Lassingleitner Fruzsina) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

    
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

687/2016. (XI.17.) határozata 
„Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-ben új felügyelőbizottsági tag 

megválasztására” való részvételre – benyújtandó pályázat támogatására”című 
napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. november 17-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-ben új felügyelőbizottsági tag megválasztására” zárt ülés tartását 
rendeli el az Mötv. 46. § 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 12 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, 
Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
688/2016. (XI.17.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. november 17-ei zárt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat „Dunaújváros Egészségügyéért” díj adományozására 
 
2. Javaslat – a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó 

Programjában” való részvételre – benyújtandó pályázat támogatására 
 
3. Javaslat Liszkai Erzsébet és Dékány Péter, a táborállási földcsuszamlás 

károsultjainak kártérítés megfizetése iránt indított perében magánszakértő 
megbízására 

 
4. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-ben új felügyelőbizottsági tag 

megválasztására 
 
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 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Gombos István, Lassingleitner Fruzsina) – biztosított és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
689/2016. (XI.17.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. november 17-ei zárt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette szavazott 
11 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Gombos István, 
Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Lőrinczi Konrád képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 12 igen 
szavazat, nem szavazott 1 fő, távol lévő 2 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
690/2016. (XI.17.) határozata 

a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyvének 
vezetésével Forgó Krisztina 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 8 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 5 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Lassingleitner 
Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

691/2016. (XI.17.) határozata 
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

polgármesteri határozatokról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két 
ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az 
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést – 
mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), 
tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Nagy Zoltánné, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
692/2016. (XI.17.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 2 
fő (Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – megalkotta 
a 28/2016. (XI.17.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 
fő (Besztercei Zsolt, Hingyi László), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – 
megalkotta a 29/2016. (XI.17.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – 
megalkotta a 30/2016. (XI.17.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – 
megalkotta a 31/2016. (XI.17.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Barta Endre, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) 
– megalkotta a 32/2016. (XI.17.) önkormányzati rendeletet. 
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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, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – megalkotta a 33/2016. (XI.17.) 
önkormányzati rendeletet. 
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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, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
693/2016. (XI.17.) határozata 

az Egészségmegőrzési Központ védőnői álláshelyeinek meghatározásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségmegőrzési Központ 
védőnői álláshelyei számát 2017. január 1. napjától 1 fővel csökkenti, így az 
engedélyezett védőnői álláshelyek száma 24 főről 23 főre módosul.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Egészségmegőrzési 

Központ intézményvezetőjét, hogy az intézmény 2017. évi költségvetésének 
tervezése során  az 1. pontban foglalt intézkedést vegye figyelembe. 
 
Felelős: - az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

 Határidő: az intézmény 2017. évi költségvetése tervezésének időpontja 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglalt intézkedést a 2. pontban foglaltak figyelembevételével a 2017. évi 
költségvetési rendelet tervezése során vegye figyelembe.  
 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
határozatot küldje meg az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő: a határozat közlésére: 2016. november 25. 
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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, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – megalkotta a 34/2016. (XI.17.) 
önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
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, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
694/2016. (XI.17.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 
könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó, 

új megbízási szerződés előkészítéséről és megkötéséről 
 
1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 544/2016. ( IX. 20.) 

határozatban foglaltak végrehajtása során határidőn túl érkezett pályázatokat  
érvénytelennek minősíti.  A feladatellátás megoldása érdekében 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 vonatkozóan ismételten 3 ajánlatot kér be, mely ajánlatok értékelését 
követően a 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.), 
- Universal Audit Kft (Győriné Új Mária), 3104 Salgótarján, Kölcsey út 19. 
 

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 
alkalmasnak véleményezett, a feladatra vonatkozó szerződés megkötésére a 
határozat 1. mellékletében szereplő ajánlatkérés 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 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
695/2016. (XI.17.) határozata 

konzorciumi partner bevonására a TOP-6.1.1-15-DU1-2016-00001 Dunaújváros 
iparterületeinek fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.1-15-DU1-2016-
00001 Dunaújváros iparterületeinek fejlesztése című projekt vonatkozásában 
konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel 
(továbbiakban: projektmenedzsment szervezet) a projekt megvalósítása 
érdekében, továbbá ahhoz, hogy a projekt előkészítési szakaszában a 
projektmenedzsment szervezet véleményező szerepet töltsön be. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodást, és a 
konzorcium alakításáról szóló támogatási szerződés módosítási kérelmét és 
annak dokumentumait 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:    2016. november 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból későbbiekben támogatott 
projektek vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft-vel a projektek megvalósítása érdekében; továbbá ahhoz, hogy a 
pályázatok előkészítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet 
véleményező szerepet töltsön be. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodásokat - 
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azok esedékességekor – aláírja, és a konzorcium alakításáról szóló támogatási 
szerződés módosítási kérelmek benyújtásakor eljárjon.  

 
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:    2016. december 20. 



27 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

696/2016. (XI.17.) határozata 
konzorciumi partner bevonására a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 

Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 
Dunaújvárosban című projekt megvalósítása érdekében  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-
00001 Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 
Dunaújvárosban című projekt vonatkozásában konzorciumi megállapodást 
kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel (továbbiakban: projektmenedzsment 
szervezet) a projekt megvalósítása érdekében, amennyiben ahhoz a már 
konzorciumi partnerként bevont Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság hozzájárul. Továbbá egyetért azzal, hogy a projekt 
előkészítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet véleményező 
szerepet töltsön be. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodást, és a 
konzorcium alakításáról szóló támogatási szerződés módosítási kérelmét és 
annak dokumentumait 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:    2016. november 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból későbbiekben támogatott 
projektek vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft-vel a projektek megvalósítása érdekében; továbbá ahhoz, hogy a 
pályázatok előkészítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet 
véleményező szerepet töltsön be. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodásokat - 
azok esedékességekor – aláírja, és a konzorcium alakításáról szóló támogatási 
szerződés módosítási kérelmek benyújtásakor eljárjon.  

 
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:    2016. december 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
697/2016. (XI.17.) határozata 

konzorciumi partner bevonására a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 Zöld város 
kialakítása című projekt megvalósítása érdekében  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-
00001 Zöld város kialakítása című projekt vonatkozásában konzorciumi 
megállapodást kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel (továbbiakban: 
projektmenedzsment szervezet) a projekt megvalósítása érdekében, továbbá 
ahhoz, hogy a projekt előkészítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet 
véleményező szerepet töltsön be. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodást, és a 
konzorcium alakításáról szóló támogatási szerződés módosítási kérelmét és 
annak dokumentumait 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:    2016. november 30. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból későbbiekben támogatott 
projektek vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft-vel a projektek megvalósítása érdekében; továbbá ahhoz, hogy a 
pályázatok előkészítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet 
véleményező szerepet töltsön be. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodásokat - 
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azok esedékességekor – aláírja, és a konzorcium alakításáról szóló támogatási 
szerződés módosítási kérelmek benyújtásakor eljárjon.  

 
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:    2016. december 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
698/2016. (XI.17.) határozata 

konzorciumi partner bevonására a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 Szociális 
alapszolgáltatások fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-
00001 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése című projekt vonatkozásában 
konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel 
(továbbiakban: projektmenedzsment szervezet) a projekt megvalósítása 
érdekében, továbbá ahhoz, hogy a projekt előkészítési szakaszában a 
projektmenedzsment szervezet véleményező szerepet töltsön be. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodást, és a 
konzorcium alakításáról szóló támogatási szerződés módosítási kérelmét és 
annak dokumentumait 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:    2016. november 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból későbbiekben támogatott 
projektek vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft-vel a projektek megvalósítása érdekében; továbbá ahhoz, hogy a 
pályázatok előkészítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet 
véleményező szerepet töltsön be. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodásokat - 
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azok esedékességekor – aláírja, és a konzorcium alakításáról szóló támogatási 
szerződés módosítási kérelmek benyújtásakor eljárjon.  

 
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:    2016. december 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a V. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
699/2016. (XI.17.) határozata 

konzorciumi partner bevonására a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00001 Dózsa György 
Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése című projekt megvalósítása 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-
00001 Dózsa György Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése című projekt 
vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-
vel (továbbiakban: projektmenedzsment szervezet) a projekt megvalósítása 
érdekében, továbbá ahhoz, hogy a projekt előkészítési szakaszában a 
projektmenedzsment szervezet véleményező szerepet töltsön be. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodást, és a 
konzorcium alakításáról szóló támogatási szerződés módosítási kérelmét és 
annak dokumentumait 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:    2016. november 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból későbbiekben támogatott 
projektek vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft-vel a projektek megvalósítása érdekében; továbbá ahhoz, hogy a 
pályázatok előkészítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet 
véleményező szerepet töltsön be. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodásokat - 
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azok esedékességekor – aláírja, és a konzorcium alakításáról szóló támogatási 
szerződés módosítási kérelmek benyújtásakor eljárjon.  

 
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:    2016. december 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VI. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

700/2016. (XI.17.) határozata 
konzorciumi partner bevonására a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00002 Petőfi Sándor 

Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése című projekt megvalósítása 
érdekében  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-
00002 Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése című projekt 
vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-
vel (továbbiakban: projektmenedzsment szervezet) a projekt megvalósítása 
érdekében, továbbá ahhoz, hogy a projekt előkészítési szakaszában a 
projektmenedzsment szervezet véleményező szerepet töltsön be. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodást, és a 
konzorcium alakításáról szóló támogatási szerződés módosítási kérelmét és 
annak dokumentumait 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:    2016. november 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból későbbiekben támogatott 
projektek vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft-vel a projektek megvalósítása érdekében; továbbá ahhoz, hogy a 
pályázatok előkészítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet 
véleményező szerepet töltsön be. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodásokat - 
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azok esedékességekor – aláírja, és a konzorcium alakításáról szóló támogatási 
szerződés módosítási kérelmek benyújtásakor eljárjon.  
 
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:    2016. december 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VII. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
701/2016. (XI.17.) határozata 

konzorciumi partner bevonására a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00003 Vasvári Pál 
Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése című projekt megvalósítása 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-
00003 Vasvári Pál Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése című projekt 
vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-
vel (továbbiakban: projektmenedzsment szervezet) a projekt megvalósítása 
érdekében, továbbá ahhoz, hogy a projekt előkészítési szakaszában a 
projektmenedzsment szervezet véleményező szerepet töltsön be. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodást, és a 
konzorcium alakításáról szóló támogatási szerződés módosítási kérelmét és 
annak dokumentumait 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:    2016. november 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból későbbiekben támogatott 
projektek vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft-vel a projektek megvalósítása érdekében; továbbá ahhoz, hogy a 
pályázatok előkészítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet 
véleményező szerepet töltsön be. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodásokat - 
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azok esedékességekor – aláírja, és a konzorcium alakításáról szóló támogatási 
szerződés módosítási kérelmek benyújtásakor eljárjon.  
 
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:    2016. december 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VIII. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
702/2016. (XI.17.) határozata 

konzorciumi partner bevonására a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004 Dunaújvárosi 
Óvoda épületenergetikai fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-
00004 Dunaújvárosi Óvoda épületenergetikai fejlesztése című projekt 
vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-
vel (továbbiakban: projektmenedzsment szervezet) a projekt megvalósítása 
érdekében, továbbá ahhoz, hogy a projekt előkészítési szakaszában a 
projektmenedzsment szervezet véleményező szerepet töltsön be. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodást, és a 
konzorcium alakításáról szóló támogatási szerződés módosítási kérelmét és 
annak dokumentumait 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:    2016. november 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból későbbiekben támogatott 
projektek vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft-vel a projektek megvalósítása érdekében; továbbá ahhoz, hogy a 
pályázatok előkészítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet 
véleményező szerepet töltsön be. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodásokat - 
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azok esedékességekor – aláírja, és a konzorcium alakításáról szóló támogatási 
szerződés módosítási kérelmek benyújtásakor eljárjon.  

 
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:    2016. december 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Lassingleitner 
Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
703/2016. (XI.17.) határozata 

a TOP-6.8.2-15 kódszámú „DUNA-MUNKA-TOP” című projekt vonatkozásában 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására 

vonatkozó árajánlatok elbírálására és árajánlatok ismételt bekérésére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 624/2016. (X.20.) határozata alapján a 

TOP-6.8.2-15 azonosítószámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú 
város területén és várostérségében” tárgyú projekt vonatkozásában felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására kiküldött ajánlatkérésekre 
beérkezett ajánlatok alapján az ajánlatkérési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, 
mivel nem érkezett be a fent nevezett projekt vonatkozásában érvényes pályázati 
feltételeknek megfelelő számú árajánlat. 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TOP-6.8.2-15 „Helyi foglalkoztatási 
együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” címmel 
megjelent pályázat keretében a projektben megvalósítani kívánt beszerzések során a 
legkedvezőbb gazdasági szereplő kiválasztása érdekében felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására az alábbi gazdasági 
szereplőktől kérünk árajánlatot: 

 
a) ÉSZ-KER Kft 

                1026 Budapest, Pasaréti út 83. 
 
b) IMPERIAL TENDER Kft 

                1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lház. 3. em. 1. 
 
c) KözbeszGuru Kft. 

                1054 Budapest, Aulich utca 7. 2. em. 4/a 
 
d) Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 

               1123 Budapest, Alkotás utca 53. E. ép. 3. em. 
  

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a városfejlesztési igazgató 
Határidő: - az ajánlatkérés megküldésére: 2016. november 21. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Szabó 
Zsolt, Cserni Béla), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Lassingleitner 
Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
704/2016. (XI.17.) határozata 

Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem 
támogatására irányuló döntések meghozataláról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta 627/2016.(X.20.) 

határozatával azt a célt, hogy a „Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény 
fejlesztésére az egyes állami és önkormányzati sportkultúra-fejlesztési beruházások 
forrásszükségleteinek biztosításával kapcsolatos további intézkedésekről szóló 
2041/2015. kormányhatározat”-ban megnevezett 400 millió forint keretösszegű 
támogatásban, valamint a „Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény”-ben meghatározott 500 millió forint forrásban (továbbiakban: 
fejlesztés II. ütem) meghatározott fejlesztésére irányul. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja jelen határozatával azt a célt, 

hogy a „Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére az egyes állami és 
önkormányzati sportkultúra-fejlesztési beruházások forrásszükségleteinek 
biztosításával kapcsolatos további intézkedésekről szóló 2041/2015. 
kormányhatározat”-ban megnevezett 400 millió forint keretösszegű támogatásban 
részesüljön a 2016. évben (továbbiakban: fejlesztés II. ütem 1./2 része). 

  
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletében szereplő 

támogatási szerződés tervezetet elfogadja, az abban foglaltakkal egyet ért. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 3. 

pontban elfogadott támogatási szerződés aláírására és ahhoz szükséges döntések 
meghozatalára. 

 
5. 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 
                       a vagyonkezelési osztály vezetője 
                       a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:    2016. december 31. 
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6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 627/2016.(X.20.) határozat 9. pontját 
úgy módosítja, hogy a 627/2016.(X.20.) határozat 1. pontjában foglaltakra tekintettel 
a„Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére az egyes állami és 
önkormányzati sportkultúra-fejlesztési beruházások forrásszükségleteinek 
biztosításával kapcsolatos további intézkedésekről szóló 2040/2015. 
kormányhatározat”-ban megnevezett bruttó 400 MFt keretösszegű támogatást és 
annak felhasználására bruttó 400 MFt stadionfejlesztési kiadások elnevezésű 
előirányzati sort a 7. a mellékletben a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati 
rendelet módosítása során, továbbá a „ Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény”-ben megtározott bruttó 500 MFt 
keretösszegű támogatást és annak felhasználását a 2017. évi költségvetésről szóló 
önkormányzati rendelet előkészítése 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 módosításának időpontja, illetve a 2017. évi 
                  költségvetés összeállításának 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, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

705/2016. (XI.17.)  határozata  
műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren lévő játszótér 

és sportpálya vonatkozásában 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a KDOP-

3.1.1/D1-12-k-2012-0001 „A Városháza és környezetének funkcióbővítő 
revitalizációja” c. projektben szereplő többfunkciós játszótér és sportpálya 
üzemeltetését a projekt fenntartási időszakában, az üzemeltetési feladatok 
vonatkozásában kötött üzemeltetési szerződés alapján továbbra is a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat lássa el.   

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

KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-0001 „A Városháza és környezetének funkcióbővítő 
revitalizációja” c. projektben szereplő többfunkciós játszótér és sportpálya 
üzemeltetési szerződés III. sz. módosító szerződését aláírja.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2. pontban 

megnevezett III. sz. módosító üzemeltetési szerződés a 2017. évre vonatkozó 
előrevetített éves üzemeltetési díjat 9 862 024,- Ft-ban, azaz kilencmillió-
nyolcszázhatvankettőezer-huszonnégy forintban (alanyi adómentes összeg) 
határozza meg, mely költséget Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
biztosítja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére. 

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

megnevezett költségeket a 2017. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe. 
 

Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                      a jegyző 
                    - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                      a vagyonkezelési osztály vezetője  
                      a városfejlesztési igazgató 

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2. pontban 

megnevezett szerződés értelmében a szerződés tárgyévében Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata egyeztetést kezdeményezzen a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálattal a tárgyévet követő év előrevetített éves díjának 
meghatározására, majd azt követően a szerződés szükség szerinti módosítását 
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terjessze a Közgyűlés elé.  
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                      a polgármester 
                    - a határozatban való közreműködésért  
                      a városfejlesztési igazgató  
                      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  2017. november 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, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
706/2016. (XI.17.) határozata 

a Pentele Monostor Emlékhely tervezésének támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a PERI SE (székhely: 2400 
Dunaújváros, Petőfi u. 1/a, képviseli: Szabó Tamás elnök) részére bruttó 2.095.000,-
Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt a Pentele Monostor Emlékhely 
engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítésére. 

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

támogatást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati 
rendelet 5. melléklet 23. alcímben szereplő TOP programok előirányzat keretének 
terhére biztosítja. 

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

PERI SE-vel az 1. pontban jóváhagyott céltámogatási szerződést írja alá az 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság véleményének kikérését követően, valamint 
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi 
teljesítésről a szerződés aláírásától számított 15 napon belül. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                     a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
           a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 

Határidő:  - a szerződés aláírására: 2016. december 30. 
            - a határozat közléséért: 2016. november 30. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt döntést a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet soron 
következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

                      a jegyző 
             - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 

Határidő:  a 2016. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
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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, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

707/2016. (XI.17.) határozata 
Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási szerződés /2016. április-december hónap/ 4. 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 4. számú módosítását a III.-VIII.-XIV.-
XVII. soron szereplő előirányzatok emelésével jóváhagyja. 

 
2. Az 1. pontban szereplő III. (Hó és síkosság-mentesítés) 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 25.000.000,-Ft többlet fedezetet biztosít a 7/b mellékletének „13. Sportcélok 
és feladatok / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály” alcím alatt szereplő „1. 
Fabó Éva Sportuszoda fenékemelő hidraulika vezérlésének teljes felújítása és lelátó 
szigetelése, bútorozása” sorairól történő átcsoportosítás útján. 

 
3. Az 1. pontban szereplő VIII. (Egyéb köztiszt. feladatok, illegális hulladékok 

begyűjtése) 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 10.000.000,-Ft többlet fedezetet biztosít a 
7/a mellékletének „1. Városfejlesztés és- rendezés / Városüzemeltetés és 
Városfejlesztési Osztály” alcím alatt szereplő „2. Szalki-sziget fejlesztés” szakfeladat 
sorról átcsoportosítás útján. 

 
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”/dologi kiadások elnevezésű előirányzat 
során 20.000.000,-Ft többlet fedezetet biztosít a 7/a mellékletének „1. 
Városfejlesztés és- rendezés / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály” alcím 
alatt szereplő „2. Szalki-sziget fejlesztés” szakfeladat sorról átcsoportosítás útján. 

 
5. Az 1. pontban szereplő XVII. (Közkifolyók üzemeltetése) sort érintő 1.600.000,- Ft 

összegű kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
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2016. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016.(II.19.) rendelet 5 
mellékletének 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás soron már biztosított. 

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

pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
2016. április-december hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 4. 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 vezetője 
                      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: 2016. december 10. 
 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

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

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
708/2016. (XI.17.) határozata 

a Dunaújváros északi lakóterület csapadékvíz elvezetés, tervezésére vonatkozó 
árajánlatok bekérésére és a tervezéshez szükséges forrás biztosításáról 

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

északi lakóterület csapadékvíz elvezetésére engedélyes tervének elkészítésére 
vonatkozó árajánlat az alábbi szaktervezőktől kerüljön bekérésre. 

 
 MI.98' Bt.  

8000 Székesfehérvár, Farkasdi u.26 
 

 Metaduo Mérnöki és Szolgáltató Kft. 
1222 Budapest, Veréb u.8 

 
 Viziterv Alba Kft. 

8000 Székesfehérvár Tolnai u.1 
 

 Fehérvári Viziterv Kft. 
8000 Székesfehérvár Hosszú séta tér 1 

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

                         a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője     
      Határidő:  - az árajánlatok beérkezési határideje: 2016. november 29.                
                        
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy bruttó 10.000.000 Ft. 

keretösszeget biztosít az a Dunaújváros északi lakóterület csapadékvíz elvezetés, 
engedélyes terveinek elkészítésére. 

 
3. A 2. pontban szereplő összeget, Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. 

évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) 
önkormányzati rendelt (továbbiakban: rendelet) 7/a mellékletében a 23/2„Kulcs-
Rácalmás-Dunaújváros szennyvíztársulás” cím alatt szereplő összeg 
átcsoportosításából biztosítja. Az átcsoportosított összeget a rendelet 7/a melléklet 
3.-as pontjában szereplő „Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás” cím alatt új előirányzati 
sorban: „Északi lakóterület csapadékvíz elvezetés tervezése”, elnevezéssel rögzíti. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 3.) pontban 
foglalt  kötelezettségvállalást, a 2016. évi költségvetés soron következő módosítása 
alkalmával vegye figyelembe. 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

709/2016. (XI.17.) határozata  
a  KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció 

Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű projekt megvalósítására 
vonatkozó Támogatási Szerződés mellékletében foglalt Konzorciumi Megállapodás 

módosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat keretében úgy dönt, hogy a 
Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése 
projekt megvalósítása érdekében jelen határozat melléklete szerinti Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás tartalmát megismerte és elfogadja, egyúttal felhatalmazza 
a polgármestert az NFP Nonprofit Kft. által megküldött módosított Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: - a Konzorciumi Megállapodás aláírására: 2016. november 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, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

710/2016. (XI.17.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

638/2016. (X.20.) határozat módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
közterületén működtetett térfelügyeleti kamerarendszer 2016. - 2017. évi fejlesztéséről 
szóló 638/2016. (X.20.) határozatát az alábbiakban módosítja: 
„ 

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 2016. évben 12 
térfelügyeleti kamera kiépítését, 2017. évben további 13 térfelügyeleti kamera 
kiépítését támogatja. 
 

2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1) pontban foglalt feladatok 
teljesítésére, a 2016. évi kivitelezéshez szükséges fedezetet 21.000.000,- Ft-ot 
az Önkormányzat 2016. évi költségvetés 7.a. „Beruházások” melléklet 23.2. alcím 
szerint „Kulcs-Rácalmás Dunaújváros szennyvíztisztítás” sor terhére, valamint 
bruttó 8.500.000,-Ft a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi 
költségvetés 7.a. melléklet „Közbiztonsági feladatok” sor terhére biztosítja, 
továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a 2017. évi kivitelezéshez szükséges 
fedezetet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetési rendelet 
következő módosítása során vegye figyelembe, valamint a 2017. évi célkitűzés 
fedezetét a 2017. évi költségvetésben megnevezi. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                         a jegyző 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                         a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 
         a költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 

Határidő: - a 2016 évi költségvetés következő módosítása” 
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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, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

711/2016. (XI.17.) határozata 
 Városüzemeltetés során azonnali intézkedést igénylő feladatok pótlólagos 

biztosítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése DVG Dunaújváros Vagyonkezelő Zrt. 
által elvégzett NON-PROFIT ház, és a Pentelei Szakképző Iskola vizsgálataiért 
1.073.392,-Ft többlet fedezetet biztosít a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
3/2016. (II.19.) önkormányzati rendeletében a 7/a. melléklet „Városfejlesztés és 
rendezés” 13. soráról a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati 
rendeletében az 5. melléklet 14. sorára történő átcsoportosítás útján. 
  

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
foglalt döntést a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor 
vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
712/2016. (XI.17.) határozata 

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény engedélyezett foglalkoztatotti 
létszámának emeléséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 

intézmény engedélyezett létszámát 0,25 fővel (napi 2 óra) megemeli 2016. december 
1. napjától, egyúttal az intézmény 2017. évi finanszírozását a létszámbővítéshez 
kapcsolódó 482.926.- Ft (személyi juttatás + munkáltatót terhelő szociális 
hozzájárulási adó) összeggel megemeli. 

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

foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 
évi költségvetési rendeletének tervezése során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés előkészítéséért: 

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

Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója 
részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: a határozat közlésére: 2016. november 25. 
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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, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
713/2016. (XI.17.) határozata 

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény költségvetési előirányzatának 
emeléséről nyugdíjazás miatti kettős kifizetés finanszírozásáról 

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

Igazgatósága Dunaújváros intézmény a 2016. évi költségvetésében a nyugdíjazás 
miatti kettős kifizetésekhez kapcsolódóan keletkezett 3.048.000.- Ft (2.400.000.- Ft 
személyi juttatás + 648.000.- Ft munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó) 
összegű többletkiadását a költségvetése dologi kiadások sorából történő 
átcsoportosítással biztosítsa. 

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

foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. 
évi költségvetési rendeletének módosítása során vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                    időpontja 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója 
részére. 

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2016. november 25. 
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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, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
714/2016. (XI.17.) határozata 

az Intercisa Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. december 1-jei hatállyal jóváhagyja 
az Intercisa Múzeum 557/2016.(IX.22.) határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 1. számú módosítását. A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a határozat 1. számú mellékleteként csatolt módosító okirat és a 2. számú 
mellékletként csatolt módosítással egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2016. november 28. 
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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, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
715/2016. (XI.17.) határozata 

az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó szakmai 
egységei  2016. évi működésének törvényességi ellenőrzéséről  

készült megállapításokról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja az Útkeresés 

Segítő Szolgálat intézmény család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint család- és 
gyermekjóléti központ szakmai egységek 2016. évi működésének törvényességi 
ellenőrzés során tett megállapításokat. A Közgyűlés megállapítja, hogy a szakmai 
egységek a 2016. évben a hatályos ágazati jogszabályoknak megfelelően 
működnek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Útkeresés Segítő 

Szolgálat intézmény Családok Átmeneti Otthona szakmai egysége 2016. évi 
működésének törvényességi ellenőrzése során tett megállapításokat. A Közgyűlés 
megállapítja, hogy a Családok Átmeneti Otthona a 2016. évben a hatályos ágazati 
jogszabályoknak megfelelően működik. 

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

határozatot az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény intézményvezetőjének küldje 
meg. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

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

Határidő: 2016. november 25. 
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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, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
716/2016. (XI.17.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 564/2015. (XI.12.)  
határozatának visszavonásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, valamint a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum között létrejövő 
vagyonkezelési- és használati szerződés jóváhagyásáról szóló 564/2015. (XI.12.) 
határozatát visszavonja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                      a polgármester 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: 2016. november 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, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

717/2016. (XI.17.) határozata 
a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében dr. Perghe Sándor 

háziorvossal történő feladatellátási előszerződés és feladatellátási  
szerződés megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy 2016. október 

25. napjával dr. Szabó Ignác háziorvos a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet 
praxisjogát (telephely: 2400 Dunaújváros, Gábor Áron u. 2/A)  dr. Perghe Sándor 
részére elidegenítette, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintetteket a 
határozat megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről.  

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

Határidő:    2016. december 15. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 

legkésőbb 2017. február 1-től a dunaújvárosi 16. számú felnőtt háziorvosi körzetre 
vonatkozóan területi ellátási kötelezettséggel feladat-ellátási szerződést kíván kötni 
a dr. Perghe Sándor orvos által képviselt BONNE HOMME Egészségügyi 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal.  

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

határozat 1. számú melléklete szerinti feladat-ellátási előszerződést írja alá a dr. 
Perghe Sándor orvossal. 

 
      Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért:  
                         a polgármester 
                      -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                         a jogi és szervezési igazgató 
 Határidő:   2016. december 15. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

határozat 2. számú melléklete szerinti feladat-ellátási szerződést írja alá dr. Perghe 
Sándor orvossal, miután dr. Perghe Sándor a 2400 Dunaújváros, Gábor Áron u. 2/A 
szám alatti telephelyre vonatkozó, praxisjogot engedélyező jogerős határozat eredeti 
példányát bemutatta. 
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      Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                         a polgármester 
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                         a jogi és szervezési igazgató 

Határidő:   A jogerős praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül 



61 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
718/2016. (XI.17.) határozata 

az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelőjének áthelyezéséről szóló 521/2016. 
(VIII.11.) határozat módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet 

rendelőjének áthelyezéséről szóló 521/2016. (VIII.11.) határozatának 1. és 2. pontját 
2016. november 17-től az alábbiak szerint módosítja: 

 „1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Dunaújváros, 
Vasmű út 10. szám alatt működő 5. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelőjét 2016. 
december 31. napjától áthelyezi a Dunaújváros, Gábor Áron u. 2/A szám alá. 

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

5. számú felnőtt háziorvosi körzet 2016. december 31-i áthelyezése érdekében 
kezdeményezze a működést engedélyező hatóságnál a Dunaújváros, Vasmű út 10. 
szám alatti telephelyre szóló működési engedély visszavonását és a Gábor Áron 
utca 2/A szám alatti telephelyre új működési engedély kiadását. 

 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
   a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
      Határidő: 2016. november 30.” 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

pontban hozott döntésről tájékoztassa az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
Közép-dunántúli Területi Hivatal Ártámogatási és Finanszírozási Osztályát. 

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

Határidő: 2016. november 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, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
719/2016. (XI.17.) határozata 

az 5. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó dr. Lőrincz Attila háziorvos és a 
körzeti asszisztens Szűcsné Kiss Katalin megbízási szerződésének módosításáról 

továbbá dr. Lőrincz Attilával feladatellátási előszerződés és végleges 
feladatellátási szerződés kötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dr. Lőrincz Attila és Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. július 25. napján – a dunaújvárosi 5. 
számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi feladatainak ellátására – létrejött megbízási 
szerződést a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja. 

      
     Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                       a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                        a jogi és szervezési igazgató 
     Határidő: - a határozat közlésére, a szerződésmódosítás aláírására:  
                       2016. december 15. 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. május. 23. napján – a dunaújvárosi 
5. számú felnőtt háziorvosi körzet asszisztensi feladatainak ellátására – létrejött 
megbízási szerződést a határozat 2. számú melléklete szerint módosítja. 

      
     Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                       a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                        a jogi és szervezési igazgató 
     Határidő:  - a határozat közlésére, a szerződés aláírására:  
                        2016. december 15. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 

dunaújvárosi 5. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan területi ellátási 
kötelezettséggel feladat-ellátási szerződést köt dr. Lőrincz Attila háziorvossal, 
amennyiben dr. Lőrincz Attila jelenlegi közalkalmazotti jogviszonyát megszünteti. 

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

határozat 3. számú melléklete szerinti feladat-ellátási előszerződést írja alá dr. 
Lőrincz Attila háziorvossal. 
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    Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                       a polgármester 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                       a jogi és szervezési igazgató 
    Határidő:   Dr. Lőrincz Attila jelenlegi közalkalmazotti jogviszonyának megszűnését 
                       követően haladéktalanul, legkésőbb azonban 2017. április 30. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

határozat 4. számú melléklete szerinti feladat-ellátási szerződést írja alá dr. Lőrincz 
Attila háziorvossal, miután dr. Lőrincz Attila a 2400 Dunaújváros, Gábor Áron u. 2/A. 
szám alatti telephelyre vonatkozó, praxisjogot engedélyező jogerős határozat eredeti 
példányát bemutatta. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester 

                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                      a jogi és szervezési igazgató 

Határidő:  A jogerős praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül 
 

6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Dunaújváros, Batsányi u. 
15/b. fszt. 12. szám alatti egyszobás szakemberlakás felhasználásához dr. Lőrincz 
Attila lakhatása biztosítására. 

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

gondoskodjon a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 32/2013. (IX.30.) 
önkormányzati rendelet a 6. pontban megjelölt lakás felhasználása miatt szükséges 
módosításáról. 

 
     Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                      a polgármester 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                       a közigazgatási osztályvezető 
     Határidő:  a rendelet soron következő módosítása, legkésőbb 2017. február 28. 
 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

szakemberlakás bérbeadásához szükséges intézkedések megtételére. 
 
      Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                       a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                        a közigazgatási osztályvezető 
      Határidő:  a feladatellátási előszerződés megkötésének időpontja 
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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, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
720/2016. (XI.17.) határozata 

a 3. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében dr. Dénes Judit fogorvossal kötött 
megbízási szerződés 1. számú módosításáról és a Faragó-Kis Mariann fogászati 

asszisztenssel kötött megbízási szerződés megszüntetéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dr. Dénes Judit és Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. október 4. napján - a 
dunaújvárosi 3. számú fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátására - létrejött 
megbízási szerződést a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja. 

      
      Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                          a polgármester 
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                           a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  
      Határidő: - a határozat közlésére, a szerződésmódosítás aláírására:  
                          2016. november 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Faragó-Kis Mariann és 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. október 4. napján - 
a dunaújvárosi 3. számú fogorvosi körzet fogászati asszisztensi feladatainak 
ellátására - létrejött megbízási szerződést a határozat 2. számú melléklete szerint 
közös megegyezéssel megszünteti. 

      
      Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                          a polgármester 
                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                            a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  
      Határidő:  - a határozat közlésére, a szerződés aláírására:  
                           2016. november 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, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
721/2016. (XI.17.) határozata 

a 15. számú fogorvosi körzet egészségügyi szolgáltatójával, 
a „Székely és Társai” Fogorvosi Bt-vel fennálló feladatellátási szerződés 

megszüntetéséről és új feladatellátási szerződés kötéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „Székely és Társai” Fogorvosi Betéti 
Társaság (képviseli: dr. Székely Károly) között 2012. május 29-én létrejött feladat-
ellátási szerződést dr. Székely Károly 2017. április 30. napjával felmondta.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy dr. 

Székely Krisztinával feladatellátási szerződést kíván kötni, amennyiben a 
dunaújvárosi 15. számú fogorvosi körzet praxisjogát dr. Székely Károlytól 
megvásárolja, vagy azt ingyenesen átveszi. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a dunaújvárosi 15. 

számú fogorvosi körzet ellátását – dr. Székely Krisztina alkalmazásának 
meghiúsulása esetén – 2017. május 1. napjától helyettesítéssel oldja meg, egyben 
felkéri a polgármestert, hogy a 15. számú fogorvosi körzetet 2017. május 1. napjától 
helyettesítő egészségügyi szolgáltatóval megkötendő szerződést a Közgyűlés 2017. 
februári ülésére terjessze elő. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 

                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                     a jogi és szervezési igazgató 

Határidő:  2017. februári közgyűlés időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy – dr. Székely 

Krisztina alkalmazásának meghiúsulása esetén – Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármestere a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztályától a 15. számú fogorvosi körzet helyettesítéssel történő 
ellátására működési engedélyt kér, majd a jogerős működési engedély birtokában 
finanszírozási szerződést köt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-
dunántúli Területi Hivatalával. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:   
                 a polgármester 

  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
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                       a jogi és szervezési igazgató 
Határidő:    a helyettesítésre vonatkozó szerződés megkötését követően 
                  haladéktalanul 

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

és Társai” Fogorvosi Betéti Társaságot a határozat megküldésével tájékoztassa a 
testület döntéséről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:   
                 a polgármester 

                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                      a jogi és szervezési igazgató 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
722/2016. (XI.17.) határozata 

Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztése kapcsán a 
szükséges gázhálózat fejlesztése tárgyában az UNISZOL Zrt.-vel kötendő 

megállapodásról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az a célt, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és UNISZOL-
Létesítménygazdálkodási Zrt. között az Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése kapcsán szükségessé vált gázhálózat fejlesztése tárgyában 
megállapodás szülessen a határozat melléklete szerinti tartalommal. A 
megállapodás alapján a keletkező kötelezettségvállalás fedezetét a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetésről és 
végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 7.a. melléklet 23.1. 
Nemzeti Stadionfejlesztési Program elnevezésű sor terhére biztosítja. 

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

az 1. pontban megnevezett megállapodást írja alá.  
 

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

  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  2016. december 31. 

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

pontban foglaltak alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  - a kötelezettség vállalás nyilvántartásba vételére: 
         a megállapodás aláírását követő 5 napon belül 
       - a pénzügyi teljesítésre: 
         a megállapodás szerinti határidő 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene 
szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
723/2016. (XI.17.) határozata 

az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. által a dunaújvárosi Jégcsarnok és a 
dunaújvárosi sportingatlanokon javasolt javítási és felújítási munkálatokkal 

kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt., mint az ingatlanok üzemeltetője által a dunaújvárosi 
Jégcsarnok és a dunaújvárosi sportingatlanokon javasolt javítási és felújítási 
munkálatok körét, egyúttal kifejezetten nyilatkozik, hogy elismeri az Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt., és DMJV Önkormányzata között az ingatlanok 
vonatkozásában létrejött üzemeltetési szerződés alapján, hogy az ingatlanok 
tulajdonosa kötelezettségei közé tartoznak a következő tevékenységek: 

 
1.1. Kézilabda csarnok tetőszigetelés munkái 
1.2. Jégcsarnok főmegszakító cseréje 
1.3. Kézilabda csarnok játékos bejáró aszfaltburkolat felújítási munkái: 
1.4. Stadion körüli bejárók és parkolók felújítása: 
1.5. Destarol jégfelújító gép felújítása 
1.6. Jégcsarnok előtti megsüllyedt útburkolat helyreállítása 

 
egyúttal utasítja a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező „Ajánlatkérő” 
megküldésével árajánlatot kérjen be az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. 
mellett a Thermocont Kft. -től és a DVG Zrt.-től fenti munkák vonatkozásában, 
továbbá felhatalmazza a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Társaság ajánlatának 
elfogadására, a Társaság által előkészített vállalkozási szerződés aláírására, az 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság jóváhagyását követően. A munkálatok 
ajánlatnak megfelelő értékben és műszaki tartalommal való átvételére a 
Városüzemeltetési és Beruházási Osztály köteles. A műszaki átadás leigazolását 
követően történik a munkálatok kifizetése. 

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

foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 
módosításakor a 7. a. melléklete 14. Vagyongazdálkodási feladatok 1. Ingatlan 
beszerzés sora terhére bruttó 18.205.355 forint keretösszegig vegye figyelembe, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás 
teljesítésére.  
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester  
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
           a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                  - a költségvetés módosításáért: 
                    a jegyző 
         - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
 Határidő:   - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                         8 napon belül 
                      - az árajánlatok bekérésére: 2016. november 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Iván László képviselőt a nyílt ülés 33. napirendi 
pontjának III. határozati javaslatára történő szavazásból – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – 
kizárta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

724/2016. (XI.17.) határozata 
Iván László képviselő személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 

kizárásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Iván László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a nyílt ülés 33. napirend III. 
határozati javaslatára, mely „Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának 
pályázati úton történő támogatására – 2017. évre” történő szavazásból Iván László 
képviselőt kizárta. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Hingyi László képviselőt a nyílt ülés 33. napirendi 
pontjának II. és IV. határozati javaslatára történő szavazásból – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – 
kizárta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
725/2016. (XI.17.) határozata 

Hingyi László képviselő személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 
kizárásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a nyílt ülés 33. napirend II. és IV. 
határozati javaslatára, mely „Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának 
pályázati úton történő támogatására – 2017. évre” történő szavazásból Hingyi László 
képviselőt kizárta. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Gombos István alpolgármestert a nyílt ülés 33. 
napirendi pontjának I. határozati javaslatára történő szavazásból – mellette szavazott 14 
fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – 
kizárta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
726/2016. (XI.17.) határozata 

Gombos István alpolgármester személyes érintettség bejelentése kapcsán  
történő kizárásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István alpolgármester személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a nyílt ülés 33. napirend I. 
határozati javaslatára, mely „Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának 
pályázati úton történő támogatására – 2017. évre” történő szavazásból Gombos István 
alpolgármestert kizárta. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Lassingleitner 
Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

727/2016. (XI.17.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújváros-Pálhalma 

Agrospeciál Sportegyesület pályázati úton történő támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2017. január 01. és 2017. július 31. 
közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának támogatására 
vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem adható ki támogatói okirat 
és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem 
részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel meg az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

Dunaújváros-Pálhalma 
Agrospeciál SE 

2017.01.01.-2017.07.31. 29.174.826,- Ft 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás nem 
minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a csekély 
összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi 
rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. A polgármester 
felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek a Miniszter módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
 Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                       a polgármester  
                     - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a vagyonkezelési osztályvezető 

Határidő:  - a határozat közlésére:  
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                   2017. november 30. 
                       - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                         Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                         nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a 

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

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                       a jegyző 
                     - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő: - a határozat közlésére:  
                  2016. november 30. 

                      - a határozat végrehajtására:  
                        2016. december 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
728/2016. (XI.17.) határozata  

a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Duna-Pent Női Kézilabda 
Sportegyesület pályázati úton történő támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 

rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2017. január 01. és 2017. július 31. 
közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának támogatására 
vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem adható ki támogatói okirat 
és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem 
részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel meg az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

Duna-Pent Női Kézilabda 
Sportegyesület 

2017.01.01.-2017.07.31. 4.054.350,- Ft 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás nem 
minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a csekély 
összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi 
rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. A polgármester 
felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek a Miniszter módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                       a polgármester  
                     - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a vagyonkezelési osztályvezető 

Határidő:  - a határozat közlésére:  
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                   2016. november 30. 
                       - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                         Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                         nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a 

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

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                       a jegyző 
                     - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő: - a határozat közlésére:  
                  2016. november 30. 

                      - a határozat végrehajtására:  
                        2016. december 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
729/2016. (XI.17.) határozata  

a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújvárosi Amerikai Futball 
Sportegyesület pályázati úton történő támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 

rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2017. január 01. és 2017. július 31. 
közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának támogatására 
vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem adható ki támogatói okirat 
és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem 
részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel meg az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

Dunaújvárosi Amerikai Futball 
Sportegyesület 

2017.01.01.-2017.07.31. 3.800.000,- Ft 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás nem 
minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a csekély 
összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi 
rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. A polgármester 
felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek a Miniszter módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                       a polgármester  
                     - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a vagyonkezelési osztályvezető 

Határidő:  - a határozat közlésére:  
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                   2016. november 30. 
                       - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                         Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                         nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a 

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

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                       a jegyző 
                     - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő: - a határozat közlésére:  
                  2016. november 30. 

                      - a határozat végrehajtására:  
                        2016. december 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

730/2016. (XI.17.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújvárosi Labdarúgó 

Szövetség pályázati úton történő támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2017. január 01. és 2017. július 31. 
közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának támogatására 
vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem adható ki támogatói okirat 
és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem 
részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel meg az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg

(Bruttó) 

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 2017.01.01.-2017.07.31. 2.484.461,- Ft 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás nem 
minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a csekély 
összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi 
rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. A polgármester 
felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek a Miniszter módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                       a polgármester  
                     - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a vagyonkezelési osztályvezető 

Határidő:  -  a határozat közlésére:  
                    2016. november 30. 
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                        - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                          Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                          nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a 

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

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                       a jegyző 
                     - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő: - a határozat közlésére:  
                  2016. november 30. 

                      - a határozat végrehajtására:  
                        2016. december 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a V. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

731/2016. (XI.17.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújvárosi Kohász Labdarúgó 

Öregfiúk Egyesület pályázati úton történő támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2017. január 01. és 2017. július 31. 
közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának támogatására 
vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem adható ki támogatói okirat 
és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem 
részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel meg az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg

(Bruttó) 

Dunaújvárosi Kohász  Labdarúgó 
Öregfiúk Egyesület 

2017.01.01.-2017.07.31. 1.575.000,- Ft 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás nem 
minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a csekély 
összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi 
rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. A polgármester 
felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek a Miniszter módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                       a polgármester  
                     - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a vagyonkezelési osztályvezető 
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Határidő:  - a határozat közlésére:  
                   2016. november 30. 

                       - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                         Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                         nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a 

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

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                       a jegyző 
                     - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő: - a határozat közlésére:  
                  2016. november 30. 

                      - a határozat végrehajtására:  
                        2016. december 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VI. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
732/2016. (XI.17.) határozata  

a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő 
támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 

rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2017. január 01. és 2017. július 31. 
közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának támogatására 
vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem adható ki támogatói okirat 
és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem 
részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel meg az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

Dunaújvárosi Sárkányok 
Kosárlabda Sportegyesület 

2017.01.01.-2017.07.31. 4.000.000,- Ft 

Titán Sportegyesület 2017.01.01.-2017.07.31. 2.568.000,- Ft 

Danubius KSE 2017.01.01.-2017.07.31. 7.000.000,- Ft 

Dunaújvárosi Főiskola Diák 
Sportegyesület 

2017.01.01.-2017.07.31. 5.882.366,- Ft 

Újvárosi Hokillák Sportegyesület 2017.01.01.-2017.07.31. 3.670.272,- Ft 

Angels Női Jégkorong 
Sportegyesület 

2017.01.01.-2017.07.31. 2.654.052,- Ft 

Dunaferr Sportegyesület 2017.01.01.-2017.07.31. 32.130.000,- Ft 

Dunaújvárosi Atlétikai Club 2017.01.01.-2017.07.31. 4.845.600,- Ft 

Dunaújvárosi Jégkorong Kft. 2017.01.01.-2017.07.31. 26.147.000,- Ft 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás nem 
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minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a csekély 
összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi 
rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. A polgármester 
felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek a Miniszter módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                       a polgármester  
                     - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a vagyonkezelési osztályvezető 

Határidő:  - a határozat közlésére: 2016. november 30. 
                       - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                         Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                         nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a 

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

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                       a jegyző 
                     - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő: - a határozat közlésére: 2016. november 30. 
                      - a határozat végrehajtására: 2016. december 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VII. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
733/2016. (XI.17.) határozata 

szabad korcsolya finanszírozásáról, diákok szabadidő sportolásáról és 
tömegsportról, egyéb szabadidős tevékenységre elkülönített pénzeszköz 

biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. január 01. és 2017. július 31. 
között a sportlétesítmény bérleti díj előirányzott keretből bruttó 68.127.723,- Ft 
(bruttó 198.113.650,- Ft maradékát) összeget elkülönít szabad korcsolya 
finanszírozására, diákok szabadidő sportolására és tömegsportra, egyéb 
szabadidős tevékenységre, sportszervezetek pályázaton kívüli 
létesítményhasználatára, fenti tevékenységek oktatási intézmények, jogi és 
természetes személyek általi igénybevételének biztosítására. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 2. számú mellékletét képező, az 1. pontban foglaltakat tartalmazó 
„Megállapodás ingatlanrészek sportcélú hasznosításáról” szerződés megkötésére a 
létesítményüzemeltető konzorciummal. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                       a polgármester  
                     - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                     - a vagyonkezelési osztályvezető 

Határidő: - a határozat közlésére és a szerződés megkötésére:  
                  2016. december 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VIII. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
734/2016. (XI.17.) határozata 

a sportszervezetek létesítmény használatának bérleti díja költségvetési 
fedezetének biztosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a bruttó 
339.623.400,- Ft kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés tervezésekor vegye 
figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  
 
Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                  a polgármester  
               -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
        - a költségvetés tervezéséért: 

            a jegyző 
          - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
         a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 

  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője   
Határidő:   2017. évi önkormányzati költségvetés tervezésének 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, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

735/2016. (XI.17.) határozata  
a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére szolgáló eszközök vételével összefüggő 

döntés meghozatalára  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja jelen határozat 
mellékletét képező, a DVCSH Kft. (2400 Dunaújváros, Építők útja 1.) által készített, 
Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetéséhez szükséges eszközök vételéhez kapcsolódó 
adásvételi szerződést és úgy határoz, hogy 7.627.365,-Ft+Áfa, azaz bruttó 
9.686.754,- Ft vételárért megvásárolja a társaság kizárólagos tulajdonát képező, az 
adásvételi szerződés mellékletében felsorolt eszközöket, tekintettel arra, hogy az 
uszoda rendeltetésszerű működtetéséhez azok elengedhetetlenül szükségesek, 
egyúttal az eszközöket az uszoda üzemeltetését végző DVG Zrt. használatába adja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Vagyonkezelési Osztályt, 

hogy jelen határozat 1. pontjában meghatározott eszközöket 2016. december 1. 
napjával 7.627.365,- Ft értékben vezesse fel a tárgyi eszköz analitikus 
nyilvántartásba. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen 

határozat mellékletét képező adásvételi szerződés aláírására. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy jelen határozat 1. 

pontjában megjelölt vételárra 9.686.754,- Ft összegben forrást 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 közreműködéséért 
              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 2016. november 30. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy jelen határozat 

2. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés soron következő 
módosítása során vegye figyelembe. 
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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 
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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, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

736/2016. (XI.17.) határozata 
a dunaújvárosi Kemping területén található és a DVCSH Kft. tulajdonát képező  

víziközmű beruházás tulajdonjogának megvásárlására, valamint DMJV 
Közgyűlésének 160/2016.(V.29.) határozatának módosítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítja DMJV Közgyűlésének 

160/2014.(V.29.) határozata 1. pontját az alábbiak szerint: 
 

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVCSH Kft. által 
kiépített és a társaság kizárólagos, tehermentes tulajdonában álló, a dunaújvárosi 
3351 hrsz.-ú ingatlanon lévő víziközmű beruházás tulajdonjogát megvásárolja 
15.099.812,- Ft +Áfa, azaz bruttó 19.176.761,- Ft vételárért, mely vételárat 2016. 
december 31. napjáig fizeti meg a DVCSH Kft. részére. Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen határozat mellékletét képező, 
víziközmű beruházás tulajdonjoga átruházásáról szóló Megállapodás aláírására.” 

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

közművagyon bérleti díj összegét növelje meg a közművagyon után a számviteli 
törvény szerinti lineáris amortizációs kulccsal és bruttó érték alapján számolt 
értékcsökkenési leírással. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy jelen határozat 2. 

pontjában megjelölt vételárra 19.176.761,-Ft összegben forrást biztosít az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
önkormányzati rendelete 7.a melléklet Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros 
Szennyvíztársulás előirányzat terhére. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a DVCSH Kft. ügyvezetőjét, hogy 

a társaság által kibocsátott DVCS140065 számú számlát helyesbítse aszerint, hogy 
az kizárólag a Szabadstrand-Kemping területét érintő víz-csatorna vezeték kiépítés 
19.176.761,-Ft díját tartalmazza, vagy sztornózza azt. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Vagyonkezelési Osztályt, 

hogy jelen határozat 1. pontjában megjelölt szalki-szigeti kemping közműépítéssel 
keletkezett vagyont 2017. január 1. napjával 15.099.812,-Ft értékben vezesse fel a 
tárgyi eszköz analitikus nyilvántartásba. 

 
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  

                        a polgármester       



90 
 

                    -   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 megállapodás aláírására: 2016. november 30. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 3. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
737/2016. (XI.17.) határozata 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 449/2016. (VI.16.) határozata 
végrehajtási idejének módosítására: 

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése 449/2016. (VI.16.) határozata az 
alábbiakra módosul: 
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 739/2016. (XII.17.) határozata 2. 
pontjában a pályázati kiírás közgyűlés elé terjesztésére vonatkozó határidőt 2017. június 
30-ra módosítja, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   
          - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője   
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8 nap” 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   
          - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője   
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8 nap 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy 
a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 
1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
738/2016. (XI.17.) határozata 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátásával 
kapcsolatos pályázat kiírás elkészíttetésére vonatkozó megbízás jóváhagyására  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett 

személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó SUMP eredményei figyelembevételével 
pályázati felhívás, közbeszerzési ajánlat elkészítésével megbízza a Mobilissimus Kft.-t bruttó 
5.334.000,- Ft megbízási díj mellett egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére, 
valamint a megbízott által előkészített megbízási szerződés aláírására az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság kikérését követően, valamint arra, hogy a pályázati kiírást 
terjessze a közgyűlés elé.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

           a polgármester  
         - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért 
            a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a pályázati kiírás megjelentetésére: az elkészítését követő 30 napon belül 
      
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt összegre figyelemmel a 

2016. évi önkormányzati költségvetés KNYKK veszteségkiegyenlítés előirányzata terhére 
forrást biztosít a megbízási szerződés szerződés teljesítéséhez. 

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

kötelezettségvállalást a 2016. évi önkormányzati költségvetés soron következő módosításakor 
vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő: a 2016. évi költségvetés 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, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

739/2016. (XI.17.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 442/2016. (VI.16.) határozatával 

elrendelt könyvvizsgálati jelentés elfogadására – DVCSH Kft., Energo-Hőterm Kft., 
Energo-Viterm Kft. 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja DVCSH Kft., 
Energo-Hőterm Kft., Energo-Viterm Kft. könyveinek felülvizsgálatáról szóló - pénzügyi-
gazdasági viszonyrendszer, pénzügyi helyzet és felvett hitelállományok indokoltságára 
vonatkozóan -, a határozati mellékleteként csatolt, a Főnixbata Auditáló Kft. által 
elkészített jelentést, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére és a 
Főnixbata Kft. részére a megbízási díj átutalásához szükséges lépések megtételére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
       a polgármester  
     - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
        a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                    nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Hingyi László képviselő módosító javaslatát – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner 
Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
740/2016. (XI.17.) határozata 

Hingyi László képviselő módosító javaslatáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta Hingyi László képviselőnek azon 
módosító javaslatát, mely szerint a „Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 
feladatai, és az ahhoz kapcsolódó eszközök, humán erőforrás, finanszírozás DVG Zrt.-
be történő átcsoportosítására, igazgató választásra” című előterjesztés határozati 
javaslata 1. pontjának utolsó francia bekezdése aszerint módosuljon, hogy „- A 
Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat könyvelési feladatainak ellátása, beleértve a bér-, az 
adó- és az adminisztrációs feladatok ellátását.” 
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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, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner 
Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
741/2016. (XI.17.) határozata 

Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat feladatai, és az ahhoz kapcsolódó eszközök, 
humán erőforrás, finanszírozás DVG Zrt.-be történő átcsoportosítására, igazgató 

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

Vállalat - a hatályos Dunaújvárosi Magas Part Védelmi Rendszerének Üzemeltetéséről szóló 
Megállapodásban rögzített, - valamennyi és az alábbiakban felsorolt feladatát a DVG Zrt.-hez 
csoportosítja 2017. január 1. napjától. 

 
- A csáposkutak folyamatos működtetését (ezen belül a szükséges villamos energia 
költségeknek a szolgáltató részére való megfizetése, a kitermelt vízmennyiség mérése és 
regisztrálása), 
- A kijelölt talajvízvételi helyeken havonta vízminták vétele, és a minták kémiai vizsgálatának 
elvégeztetése, 
- Az észlelőkutak talajvízszintjének meghatározott ütemben és rendszerességgel történő 
mérése, és regisztrálása, valamint a mérési adatoknak az éves kiértékeléshez szükséges 
formában való feldolgozása, 
- A védőmű területén elhelyezett és állandósított geodéziai pontjelek évi kétszeri ellenőrző 
mérése vízszintes és magassági értelemben, és az eredmények dokumentálása, 
- Az előző feladatsor teljesítése során keletkező adatrendszer évenkénti kiértékelése a 
szakfelügyeleti szervezettel elvégeztetése. 
- A védőmű területén elhelyezett műtárgyak és árokrendszerek tisztítása, a víz-lefolyás 
zavartalanságának biztosítása 
- A Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat könyvelési feladatai ellátása, beleértve a bér-, az adó- 
és az adminisztrációs feladatok ellátását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy az 1.) pontban rögzített 

feladatellátás átcsoportosítása miatt a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat valamennyi 
munkavállalója - az igazgató kivételével - átkerül a DVG Zrt. munkavállalói állományába 
2017. január 1. napjától, egyúttal utasítja a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját és a 
Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatóját, hogy a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény 36-40.§-a alapján a munkaviszonyból származó jogoknak és 
kötelezettségeknek az átszállásával kapcsolatos intézkedéseket tegyék meg, a szükséges 
szerződésmódosításokat készítsék elő, továbbá adják meg a szükséges tájékoztatást a 
munkavállalók érdekképviseletének. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja 

- a DVG Zrt.-t, hogy a Dunaújvárosi Magas Part Védelmi Rendszerének Üzemeltetésére 
vonatkozó költségvetés tervezetét, 

- a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatóját a vállalat működésére vonatkozó 
költségvetést terjesszék a decemberi közgyűlés elé elfogadásra. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth Ferencet (születési hely, Cegéd idő:1953. 
január 30., anyja neve: Páldi Judit, lakcíme: Dunaújváros. Erkel kert 2. IV/1., adóazonosító 
jel: 8314402982, szig.szám: 313165 IA) nevezi ki a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 
igazgatójának, határozott idejű munkajogviszony keretében 2017. január 1. napjától a Vállalat 
mérlegbeszámolójának elfogadásnak napjáig, de legkésőbb 2017. május 31-ig, a 
munkavállaló személyi alapbére 400.000,-Ft/hó. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 

igazgatóját, hogy jelen határozat 4. pontja szerinti változásokat a Székesfehérvári 
Törvényszéken mint Cégbíróságon a határozat keltétől számított 15 napon belül jelentse be. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 

3., 4. és 5. pontjaiban hivatkozott, a gazdasági társaság és a Vállalat által előkészített 
dokumentumok (megállapodás, munkaszerződés és az alapító okirat módosítás és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok) aláírására, az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően, egyúttal felkéri jelen határozat 
közlésére. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 

igazgatóját, adja a DVG Zrt. tulajdonába a jelenleg tulajdonában álló tárgyi eszközöket - az 
NAA 132 forgalmi rendszámú KIA típusú személygépkocsi kivételével - a DVG Zrt. által 
elkészíttetett, független szakértői értékbecslésben foglalt ellenértékért, a Dunaújvárosi 
Partvédelmi Vállalat könyvelési feladatok ellátása és a részére biztosított ingatlanhasználat 
fejében. 

 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 

igazgatóját és a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy jelen határozat 7. pontja szerinti 
ingóeszköz átruházási szerződést kösse meg az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság 
állásfoglalását követően 

 
9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy 

jelen határozatot terjessze a DVG Zrt. igazgatósága és felügyelő bizottsága elé 
véleményezésre. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                     a DVG Zrt. igazgatósága 
                     a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
                     a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója 
                   - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:  
                     a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztályhoz való megérkezést követő  
                   8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Hingyi László képviselőt a nyílt ülés 39. napirendi 
pontjának határozati javaslatára történő szavazásból– mellette szavazott 14 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – kizárta és 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
742/2016. (XI.17.) határozata 

Hingyi László képviselő személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 
kizárásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a nyílt ülés 39. napirend „Javaslat 
a dunaújvárosi 730/265 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett építési terület 
megnevezésű ingatlan értékesítésére, a 636/2016. (VII.18.) PM határozat hatályon kívül 
helyezésére (Hingyi Lászlóné kérelme)” határozati javaslatára történő szavazásból 
Hingyi László képviselőt kizárta. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
743/2016. (XI.17.) határozata 

 a dunaújvárosi 730/265 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett építési terület 
megnevezésű ingatlan értékesítésére, a 636/2016. (VII.18.) PM. Határozat hatályon 

kívül helyezésére (Hingyi Lászlóné kérelme) 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a 636/2016. 

(VII.18.) PM határozat alapján 2016. augusztus 02-án „Földhasználati jogot alapító 
szerződés” jött létre DMJV Önkormányzata és Hingyi Lászlóné kérelmező között a 
dunaújvárosi 730/265 hrsz. alatt nyilvántartott, 2480 m2 nagyságú építési területen, 
1116 m2 nagyságú földterületen gépkocsitároló felépítmény létesítésére. Az igénybe 
vett földterület használati jogának ellenértéke az Ordas Bt. által készített 
értékbecslésben szereplő 6100.-Ft/m2, ár, azaz 6.807.600.-Ft. Az ellenérték 
kiegyenlítése augusztus 16-án megtörtént. 

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

határozat 1. számú mellékletét képező polgármesteri határozatban foglaltak szerint 
2016. november 17. napjával helyezze hatályon kívül a 636/2016. (VII.18.) PM. 
határozatot, egyúttal úgy dönt, hogy értékesíteni kívánja Hingyi Lászlóné részére, a 
dunaújvárosi 730/265 hrsz. alatt nyilvántartott, 2480 m2 nagyságú építési terület 
megnevezésű ingatlant, a határozat 2. számú mellékletét képező adásvételi 
szerződésben foglaltak szerint. Az ingatlan ára az Ordas Bt. által készített 
értékbecslés alapján 15.130.000.- Ft+áfa, azaz bruttó 19.215.000.-Ft. 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján az 
értékesíteni kívánt ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. 

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

határozati javaslat mellékletét képező polgármesteri határozat, valamint az adásvételi 
szerződés aláírására. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  - az adásvételi szerződés aláírására: 2016. december 02. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette szavazott 
9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 5 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
744/2016.(XI.17.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi 
költségvetése többlet működési támogatási igényének elbírálásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. évben Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata részére a 610 ezer Ft összegű 
költségvetési többlet működési támogatási igényt nem támogatja, egyúttal felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért:  
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
Határidő: 2016. november 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László,), ellene szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Szabó Zsolt), tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner 
Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
745/2016. (XI.17.) határozata 

a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához történő csatlakozásról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért Szita Károly úrnak, Kaposvár 
Megyei Jogú Város Polgármesterének, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének 
az Európai Bizottság elnökének a kötelező betelepítési kvóták visszavonásának 
tárgyában írt levelében foglaltakkal, csatlakozik a Megyei Jogú Városok Szövetségének 
felhívásához, erre figyelemmel felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
Határidő: a nyilatkozat aláírására: 2016. november 22. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), ellene szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Lassingleitner 
Fruzsina)  – nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
746/2016. (XI.17.) határozata 

 a 2017. évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal, a nemzetiségi 
önkormányzatok 2017. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal, az önkormányzat irányítása alatt lévő intézmények, valamint az 
önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2017. évi belső ellenőrzési 
tervét a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal nem fogadta el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző, 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a belső ellenőrzési osztály vezetője 
Határidő: 2017. december 30.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
747/2016. (XI.17.) határozata 

a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. részére az önkormányzati 
épületek és az önkormányzati fenntartású intézmények vonatkozásában fűtési 

hődíj előleg kifizetéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a határozat mellékletét 
képező táblázat szerint - az oktatási intézmények miatti korrekció után - az 
önkormányzati épületek és az önkormányzati fenntartású intézmények fűtési hődíjára 
mindösszesen 64.190.194,-Ft, azaz Hatvannégymillió-százkilencvenezer-
százkilencvennégy forint összegű előleget fizet ki a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-
Hőszolgáltató Kft. részére az alábbiak szerint: 
- a 2016.11.01-2016.12.31. napja közötti időszakra azon intézmények tekintetében, 

ahol számla fizetőként a GESZ van feltüntetve és 
- a többi fogyasztási hely vonatkozásában 2016.11.01 -2017.03.31. közötti időszakra.  

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati 
rendelete 5. mellékletének közüzemi díjak sora terhére 39.852.213.-Ft-ot, az általános 
tartalék sora terhére 24.337.981.-Ft-t teljesíti az alábbi bontásban: 

 

Intézmény 2016. év (Ft) 2017. év (Ft) 

Bartók 1.060.096 1.590.145

Bölcsődék 3.359.917 5.039.875

DMJV 3.511.570 5.267.354

Óvodák 7.127.676 10.691.514

GESZ 206.130 309.195

Iskolák 23.626.892 -

Könyvtár 665.461 998.191

Útkeresés 294.471 441.707

Összesen 39.852.213 24.337.981

 
azzal hogy a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. az általa kiállított 
előlegszámlák teljesítését a tényleges fűtési hőfogyasztás elszámolásakor havonta 
veszi figyelembe. 
 



103 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről 
és a pénzügyi teljesítéséről Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. által 
kiállított előlegszámla alapján. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                     a polgármester 
                     a DVCSH Kft. ügyvezető igazgatója 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a gazdasági igazgatóság igazgatója, 
                     az intézmények vezetői 

     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz történő érkezését 
                 követő 8 napon belül 

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2016. évi 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor, valamint a 2017. évi 
költségvetés tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  

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

Határidő: a 2016. évi költségvetés módosításának időpontja 
 
 


