
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. január 19-ei nyílt ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
1/2017. (I.19.) határozata 

a nyílt ülés 31. napirendi pontjának levételéről, valamint az így kialakult 
tárgysorozat napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. január 19-ei nyílt ülésének 
meghívó szerinti 31. napirendi pontját, mely „Javaslat a Lokál Extra c. hetilap 
megjelenését biztosító – a Modern Media Group Zrt.-vel kötendő – szerződés 
elfogadására” levette napirendjéről, valamint az így kialakult tárgysorozat napirendi 
pontjait 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 építési tilalom elrendelésére a Rácdomb területén  

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások 

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

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere illetménye, valamint 

költségtérítése összegének megállapítására 
 
6. Javaslat a humán ügyekért felelős alpolgármester illetménye, valamint költségtérítése 

összegének megállapítására 
 
7. Javaslat a gazdasági és stratégiai ügyekért felelős alpolgármester illetménye, 

valamint költségtérítése összegének megállapítására 
 
8. Javaslat a koordinációs és városfejlesztési ügyekért felelős alpolgármester 

tiszteletdíja, valamint költségtérítése összegének megállapítására 
 
9. Javaslat a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól, 

költségtérítéséről szóló 15/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet módosítására 



2 
 

10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati 
rendelete módosítására 

 
11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2013. 

(XII.20.) önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzata módosítására 

 
12. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzata módosítására  
 

13. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzat 
módosítására  

 
14. Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. Közbeszerzési Szabályzata elfogadására  

 
15. Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közbeszerzési értékhatárt el nem érő 

beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzatának elfogadására  
 

16. Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közfeladat ellátási szerződésének módosítására  
 

17. Javaslat Dunaújváros Modern Városok Programján belül a „Zöld SZTK” épületének 
felújításáról és átalakításáról szóló engedélyezési és kiviteli terveinek elkészíttetésére 

 
18. Javaslat a Modern Városok Program keretében a „Radari sporttelep fejlesztése” 

elnevezésű állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. részére történő átadására 
 

19. Javaslat a Modern Városok Program keretében a “Fabó Éva Sportuszoda felújítása” 
elnevezésű állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. részére történő átadására 

 
20. Javaslat TOP-6.3.2-15 „Zöld város kialakítása” pályázat keretében a „Dózsa 

Mozicentrum épületének felújítása, építési engedélyezési és kiviteli terveinek 
elkészítése” tárgyában ajánlattételi felhívás kiírására 

 
21. Javaslat a Dunaújvárosi Járási Foglalkoztatási Paktum együttműködési 

megállapodásának elfogadására 
 
22. Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására vonatkozó vállalkozási 

keretszerződés megkötésére 
 
23. Javaslat a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó 

(2017. január-május hónap) megállapodás megkötésére 
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24. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő piac dél-keleti 
oldalán lévő árusítóhelyeinek lefedési munkáira irányuló vállalkozási szerződés 
megkötésére 

 
25. Javaslat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal fennálló együttműködési 

megállapodás 1. sz. módosítására 
 

26. Javaslat a 2016. év október 1. napjával történt állami támogatás módosításának az 
önkormányzat költségvetésében történő rendezésére 

 
27. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére irányuló 

pályázat kiírására 
 

28. Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátása érdekében 
Szűr Szilvia ápolóval kötött megbízási szerződés megszüntetésére 

 
29. Javaslat a SEPTOX Kórházi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő Szállító és 

Ártalmatlanító Kft.-vel kötött szerződés módosítására 
 
30. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rendezői szerződésének 

jóváhagyására 
 
31. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 622/2016. (XI.20.) határozat 

módosítására és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hamburger 
Hungária Kft. között új adásvételi szerződés megkötésére a dunaújvárosi 3664/1 
helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 

 
32. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyokezelő Zrt. alapító okiratának módosítására 
 
33. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadására 
 
34. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi munkatervének 

elfogadására 
 
35. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló 

gazdasági társaságok 2016. évi éves beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének 
határidőre történő bekérésére 

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

határozata módosítására, az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó megbízás 
módosításával kapcsolatosan 
 

37. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi üzemeltetéséből 
eredő különbözet megtérítésére 
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38. Javaslat a dunaújvárosi 3331/22 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlan egy részére, természetben az Északi Ipari Parkban 
található ingatlan hasznosítására (Daru Team Kft. kérelme) 
 

39. Javaslat a Dunaújváros, Petőfi S. u. 1. szám alatti orvosi rendelő földszinti 
helyiségeinek ingyenes használatba adására a Magyarországi Református Egyház 
részére 

 
40. Javaslat intézkedési terv elfogadására az Állami Számvevőszék által végzett „Az 

önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat 
ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzéséhez” 
kapcsolódó állami számvevőszéki jelentés végrehajtására 

 
41. Javaslat „Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek 

bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítására 

 
42. Javaslat a 2017. január 3-ai lakástűzben érintett lakosok megmentőinek 

jutalmazására 
 
43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottságában történő személycserére 
 
44. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
2/2017. (I.19.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. január 19-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette szavazott 
14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – 
megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
3/2017. (I.19.) 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 zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette szavazott 
14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – 
megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
4/2017. (I.19.) 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 zárt ülés meghívója szerinti 2. és 3. napirendi 
pontokat zárt ülésen tárgyalja, és a napirendi pontokat – mellette szavazott 14 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – felvette a zárt 
ülés tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
5/2017. (I.19.) határozata 

a „Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) új ügyvezetője 
megválasztására”című napirend, valamint a  „Javaslat Mórocz Erika, a 

Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője 
munkaszerződésének I. számú módosítására”című napirend zárt ülésen történő 

tárgyalásának elrendeléséről és napirendre történő felvételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. január 19-ei zárt ülésre vonatkozó 
meghívó szerinti 2. napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunaújvárosi 
Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) új ügyvezetője megválasztására” zárt ülés tartását 
rendeli el az Mötv. 46. § b) pontja alapján, valamint a 2017. január 19-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti 3. napirendje tárgyalására, mely „Javaslat Mórocz Erika, a 
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaszerződésének I. 
számú módosítására” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § c) pontja alapján, 
egyúttal e napirendi pontokat a zárt ülés napirendjére felvette.  
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülésre meghívott személyek számára 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – biztosított és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
6/2017. (I.19.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. január 19-ei zárt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 9 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 3 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
7/2017. (I.19.) határozata 

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

polgármesteri határozatokról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két 
ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az 
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
8/2017. (I.19.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 
fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor), 
távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
9/2017. (I.19.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok határidő módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

- a 798/2016. (XII.15.) határozat végrehajtási határidejét 2017. január 31-ére 
módosítja. 

  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzett határozat tekintetében a 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
10/2017. (I.19.) határozata 

Dunaújváros a Magyar út – Szent István utca – Halász sor által határolt terület 
részletes mérnökgeológiai vizsgálat elkészíttetésére és az alapján a 

településrendezési eszközeinek módosítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a Magyar út - 

Szent István utca – Halász sor által határolt területre részletes mérnökgeológiai 
vizsgálat készüljön. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a Magyar út - 

Szent István utca – Halász sor által határolt területen az 1. pontban szereplő 
mérnökgeológia vizsgálat alapján a településrendezési eszközök módosuljanak. 

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

gondoskodjon az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a mérnökgeológiai vizsgálat 
elkészíttetéséről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a tervezés elindítására: 2017. március 31. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a Dunaújváros helyi építési szabályzatának és a rendezési terveinek a 
2. pontban foglaltaknak megfelelő módosításának elkészíttetéséről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a tervezés elindítására: a mérnökgeológiai vizsgálat elfogadása után 
                  60 nappal 
                - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 
                  egyeztetési eljárást követő közgyűlés 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megnevezett 

mérnökgeológiai vizsgálat elkészítéséhez 2,6 millió Ft + ÁFA pénzeszközt biztosít 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetési 
rendelete 5. mellékletének városrendezési sora terhére. 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés előkészítése során vegye 
figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                          a polgármester 
                        - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                          a főépítészi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                         - a költségvetés előkészítéséért: 
                          a jegyző 

Határidő: a költségvetés elfogadásának időpontja 
 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a helyi 

építési szabályzat és a rendezési terv a 2. pont szerinti módosításának költségeinek 
fedezetére tervezési szerződést kössön - az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérését követően - a tervezővel. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

                          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: mérnökgeológiai vizsgálat elfogadása után 60 nappal 
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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, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – megalkotta az 
1/2017. (I.20.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol 
lévő 1 fő (Hingyi László) – megalkotta a 2/2017. (I.20.) önkormányzati rendeletet.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő 
(Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 3 fő (Cserna Gábor, 
Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
11/2017. (I.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
illetménye összegének megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Cserna Gábor polgármester illetményét 

2017. január 01. napi hatállyal - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 
71. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – 997.200 Ft összegben állapítja meg. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester 

illetményével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős:  -a határozat végrehajtásáért: 
 a jegyző 
-a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 

Határidő: 2017. 01. 30. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017 évben 3204 ezer forint többlet 
fedezetet biztosít a polgármester illetménye emelkedéséhez.  

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

önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezésénél a 3. pontban foglaltakat 
vegye figyelembe. 

 
Felelős:  -a határozat végrehajtásáért: 

 a jegyző 
-a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a költségvetési és pénzügyi vezetője 
 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 

Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet tervezése 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 1 
fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
12/2017. (I.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
költségtérítése összegének megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Cserna Gábor polgármester 

költségtérítését 2017. január 01. napi hatállyal - Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény 71. § (6) bekezdésében foglaltak alapján – 
149.600,-Ft összegben állapítja meg. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester 

költségtérítésével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős:  -a határozat végrehajtásáért: 
 a jegyző 
-a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 
 a költségvetési és pénzügyi vezetője 

Határidő: 2017. 01. 30. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017 évben 440 ezer forint többlet 
fedezetet biztosít a polgármester költségtérítése emelkedéséhez.  

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

önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezésénél a 3. pontban foglaltakat 
vegye figyelembe. 

 
Felelős:  -a határozat végrehajtásáért: 

 a jegyző 
-a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 
 a költségvetési és pénzügyi vezetője 

Határidő:  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezése 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 1 
fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
(A szavazás után Gombos István alpolgármester jelezte, hogy a szavazás 
eredményéhez még plusz egy tartózkodott szavazat adódik, így kialakult a szavazás 
eredményeként: 10 igen szavazat, 1 nem szavazat, tartózkodott 2 fő, nem szavazott 1 
fő, távol lévő 1 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

13/2017. (I.19.) határozata 
a humán ügyekért felelős alpolgármester illetménye összegének megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István humán ügyekért felelős 

alpolgármester illetményét 2017. január 01. napi hatállyal - Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény 80. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – 797.800 
Ft összegben állapítja meg. 

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

illetményével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a jegyző 

                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 

Határidő:  2017. 01. 30. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017 évben 1420 ezer forint többlet 
fedezetet biztosít az alpolgármester illetménye emelkedéséhez.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 

2017. évi költségvetésének tervezésénél a 3. pontban foglaltakat vegye figyelembe. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a jegyző 

                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a költségvetési és pénzügyi vezetője 
 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 

Határidő:  2017. évi költségvetési rendelet tervezése 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
14/2017. (I.19.) határozata 

a humán ügyekért felelős alpolgármester költségtérítése összegének 
megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István humán ügyekért felelős 

alpolgármester költségtérítését 2017. január 01. napi hatállyal – Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény 80. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – 119.700 
Ft összegben állapítja meg. 

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

költségtérítésével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a jegyző 

                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 
 a költségvetési és pénzügyi vezetője 

Határidő:  2017. 01. 30. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017 évben 278 ezer forint többlet 
fedezetet biztosít az alpolgármester költségtérítése emelkedéséhez.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 

2017. évi költségvetésének tervezésénél a 3. pontban foglaltakat vegye figyelembe. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a jegyző 

                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 
 a költségvetési és pénzügyi vezetője 

Határidő:  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezése 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), tartózkodott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

15/2017. (I.19.) határozata 
a gazdasági és stratégiai ügyekért felelős alpolgármester illetménye összegének 

megállapításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szepesi Attila gazdasági és stratégiai 
ügyekért felelős alpolgármester illetményét 2017. január 01. napi hatállyal - 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 80. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján – 797.800 Ft összegben állapítja meg. 

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

illetményével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
  a jegyző 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 

Határidő:  2017. 01. 30. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017 évben 1420 ezer forint többlet 
fedezetet biztosít az alpolgármester illetménye emelkedéséhez.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 

2017. évi költségvetésének tervezésénél a 3. pontban foglaltakat vegye figyelembe. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
  a jegyző 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a költségvetési és pénzügyi vezetője 
  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 

Határidő:  2017. évi költségvetési rendelet tervezése 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), tartózkodott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
16/2017. (I.19.) határozata 

a gazdasági és stratégiai ügyekért felelős alpolgármester költségtérítése 
összegének megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szepesi Attila gazdasági és stratégiai 

ügyekért felelős alpolgármester költségtérítését 2017. január 01. napi hatállyal – 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 80. § (3) bekezdésében 
foglaltak alapján – 119.700 Ft összegben állapítja meg. 

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

költségtérítésével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
  a jegyző 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 
  a költségvetési és pénzügyi vezetője 

Határidő:  2017. 01. 30. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017 évben 278 ezer forint többlet 
fedezetet biztosít az alpolgármester költségtérítése emelkedéséhez.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 

2017. évi költségvetésének tervezésénél a 3. pontban foglaltakat vegye figyelembe. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
  a jegyző 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 
  a költségvetési és pénzügyi vezetője 

Határidő:  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezése 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), tartózkodott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 1 fő (Hingyi László)– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
17/2017. (I.19.) határozata 

a koordinációs és városfejlesztési ügyekért felelős alpolgármester illetménye 
összegének megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Ragó Pál koordinációs és 

városfejlesztési ügyekért felelős alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 01. napi 
hatállyal – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 80. § (2) 
bekezdésében foglaltak alapján – 448.700 Ft összegben állapítja meg. 

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

tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
  a jegyző 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 

Határidő:   2017. 01. 30. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017 évben 1.322 ezer forint többlet 
fedezetet biztosít az alpolgármester tiszteletdíja emelkedéséhez.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 

2017. évi költségvetésének tervezésénél a 3. pontban foglaltakat vegye figyelembe. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
  a jegyző 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a költségvetési és pénzügyi vezetője 
  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 

Határidő:   2017. évi költségvetési rendelet tervezése 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), tartózkodott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

18/2017. (I.19.) határozata 
a koordinációs és városfejlesztési ügyekért felelős alpolgármester költségtérítése 

összegének megállapításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Ragó Pál koordinációs és 
városfejlesztési ügyekért felelős alpolgármester költségtérítését 2017. január 01. napi 
hatállyal – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 80. § (3) 
bekezdésében foglaltak alapján – 67.300 Ft összegben állapítja meg. 

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

költségtérítésével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
  a jegyző 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 
  a költségvetési és pénzügyi vezetője 

Határidő:   2017. 01. 30. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017 évben 198 ezer forint többlet 
fedezetet biztosít az alpolgármester költségtérítése emelkedéséhez.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 

2017. évi költségvetésének tervezésénél a 3. pontban foglaltakat vegye figyelembe. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
  a jegyző 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 
  a költségvetési és pénzügyi vezetője 

Határidő:  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezése 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendelettervezet „B” változatát – mellette szavazott 
12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), tartózkodott 
1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és megalkotta a 3/2017. 
(I.20.) önkormányzati rendeletet.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Cserna 
Gábor), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – megalkotta a 4/2017. (I.20.) önkormányzati 
rendeletet. 



27 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, 
Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – 
megalkotta a 5/2017. (I.20.) önkormányzati rendeletet. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), tartózkodott 2 
fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Cserni Béla, Gombos István), távol 
lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

 
(A szavazás után Cserni Béla képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez még 
plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 9 igen 
szavazat, 2 nem szavazat, tartózkodott 2 fő, nem szavazott 1 fő, távol lévő 1 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
19/2017. (I.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 
módosításának elfogadására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítását 2017. január 20-ai hatállyal 
e határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester  
Határidő: 2017. január 20. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), 
tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol 
lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
20/2017. (I.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzat 

módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 
lebonyolításáról szóló szabályzatának módosítását 2017. január 20-ai hatállyal e 
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a belső kontrollrendszer felelős 
Határidő: 2017. január 20. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), 
tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol 
lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
21/2017. (I.19.) határozata 

Vasmű u. 41. Irodaház Kft. Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. irodaház Kft. 
Közbeszerzési Szabályzatát 2017. január 20-ai hatállyal e határozat mellékletében 
foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester  
Határidő: 2017. január 20. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), 
tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol 
lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
22/2017. (I.19.) határozata 

Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 
lebonyolításáról szóló szabályzatának elfogadásáról 

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

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló 
szabályzatát, melyeket Dunaújváros MJV Önkormányzata nevében és helyett 
bonyolít le 2017. január 20-ai hatállyal e határozat mellékletében foglaltaknak 
megfelelően fogadja el. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló 
szabályzatát 2017. január 20-ai hatállyal e határozat mellékletében foglaltaknak 
megfelelően fogadja e 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester  
Határidő: 2017. január 20. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), 
tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Gombos István), távol 
lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
23/2017 (I.19.) határozata 

a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közfeladat ellátási szerződésének módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
közfeladat ellátási szerződését e határozat mellékletében foglaltaknak 
megfelelően fogadja el.  
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. 
pont figyelembevételével előkészített, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel a TOP és 
a Modern Városok Program végrehajtására kötött közfeladat ellátási szerződés 
módosításának aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi 
teljesítésről, a pályázati finanszírozás terhére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2017. január 27. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati 
forrásokhoz tartozó pénzügyi műveleteket DMJV 2017. évi költségvetési 
rendeletében és módosításaiban folyamatosan vegye figyelembe.  

 
Felelős: a jegyző 

      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: folyamatos 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), 
tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol 
lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

24/2017. (I.19.) határozata  
Javaslat Dunaújváros Modern Városok Programján belül a „Zöld SZTK” 

épületének felújításáról és átalakításáról szóló engedélyezési és kiviteli terveinek 
elkészíttetéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a Modern 

Városok Programban szereplő „Zöld SZTK” felújításához és az irodai célú 
hasznosításával kapcsolatos átalakításához szükséges engedélyezési/jóváhagyási 
és kiviteli terveket elkészíttesse. 

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

megvalósítására kiírt ajánlattételi felhívásra az alábbi szereplőket hívja meg: 
 

NÉ-MÓ  Mérnöki Iroda Kft. 
8000 Székesfehérvár, Turóci u. 20.  
Németh László, építészmérnök 

 
Mahler Bt. 
8000 Székesfehérvár, Móri út 16. 
Mahler György, építészmérnök 
 
Érték-Forma Bt. 
8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 71. 
Lőrincz Attila, építészmérnök 

 
 „Mechanika” Szerszám és megmunkálógép Gyártó és Javító KKT. 

1141 Budapest, Kalocsai út 63. 1/6 
Csiszár Balázs építészmérnök 
 

  LADÓTERV Bt. 
 2400 Dunaújváros, Liszt Ferenc kert 10. 
 Ladóczki Attila építészmérnök 

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

1. pontban szereplő feladattal kapcsolatos ajánlattételi felhívásra beadott ajánlatokkal 
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kapcsolatban – a gazdasági és területfejlesztési bizottság véleményének kikérése 
mellett - hozza meg döntését és írja alá a szükséges dokumentumokat.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2017. február 28. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a polgármester figyelmét arra, 

hogy utólagos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő feladatokhoz 

szükséges fedezetet az Önkormányzat előfinanszírozza 45 millió Ft + ÁFA értékben, 
utólagos elszámolással és felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                    a polgármester  
                  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  

Határidő: a szerződésben megnevezett határidő. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 5. 

pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés elkészítése során 
vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő:  a 2017. évi költségvetés elfogadásának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), 
ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), tartózkodott 3 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
25/2017. (I.19.) határozata 

 a Modern Városok Program keretében a „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezésű állami 
beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok 

Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére történő átadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 

gondoskodjon a Modern Városok Program keretében a „Radari sporttelep fejlesztése” 
elnevezésű állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásról. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, a határozat 1. 

pontjában meghatározott feladatokkal kapcsolatos további döntések meghozatalára és a 
tárgyban keletkező és azzal összefüggő szükséges dokumentumok aláírására azzal, hogy a 
közgyűlés soron következő rendes ülésén tájékoztatni köteles a közgyűlés tagjait az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, intézkedésekről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a tervezés megindítására: 2017. január 31. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő feladatokhoz szükséges 

fedezetet a Miniszterelnökségtől a feladat ellátására kapott 23.461.538,- Ft vissza nem 
térítendő támogatásból fedezi. 

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

pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés elkészítése során vegye 
figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások 
teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő: a 2017. évi költségvetés elfogadásának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), 
tartózkodott 3 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
26/2017. (I.19.) határozata 

 a Modern Városok Program keretében a „Fabó Éva Sportuszoda felújítása” 
elnevezésű állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok 

Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére történő átadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Vasmű u. 41. 

Irodaház Kft. gondoskodjon a Modern Városok Program keretében a „Fabó Éva 
Sportuszoda felújítása” elnevezésű állami beruházás előkészítésével kapcsolatos 
feladatok ellátásról. 

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

határozat 1. pontjában meghatározott feladatokkal kapcsolatos további döntések 
meghozatalára és a tárgyban keletkező és azzal összefüggő szükséges 
dokumentumok aláírására azzal, hogy a közgyűlés soron következő rendes ülésén 
tájékoztatni köteles a közgyűlés tagjait az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, 
intézkedésekről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a tervezés megindítására: 2017. január 31. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő feladatokhoz 

szükséges fedezetet az Önkormányzat előfinanszírozza 60 millió Ft + ÁFA értékben, 
utólagos elszámolással. 

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

pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés elkészítése során 
vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő: a 2017. évi költségvetés elfogadásának 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, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
27/2017. (I.19.) határozata  

a TOP-6.3.2-15 „Zöld város kialakítása” pályázat keretében  
a „Dózsa Mozicentum épületének felújítása, építési engedélyezési 

és kiviteli terveinek elkészítése” tárgyában ajánlattételi felhívás kiírására  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a TOP-

6.3.2-15 „Zöld város kialakítása” pályázat keretében a „Dózsa Mozicentum 
épületének felújítása, építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése” 
tárgyában a határozat mellékletében szereplő ajánlattételi felhívás kerüljön 
kiírásra. 

 
2. Az 1. pontban foglalt ajánlattételi felhívásra az alábbi gazdasági szereplőket, 

tervezőket hívja meg: 
 

NÉ-MÓ  Mérnöki Iroda Kft. 
8000 Székesfehérvár, Turóci u. 20.  
Németh László, építészmérnök 
 
Mahler Bt. 
8000 Székesfehérvár, Móri út 16. 
Mahler György, építészmérnök 
 
Érték-Forma Bt. 
8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 71. 
Lőrincz Attila, építészmérnök 
 
Ladóterv Bt. 
2400 Dunaújváros, Liszt F. kert 10. 1/3. 
Ladóczki Attila, építészmérnök 

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

az 1. pontban megnevezett ajánlattételi felhívásra beadott ajánlatokkal 
kapcsolatban - a gazdasági és területfejlesztési bizottság véleményének kikérése 
mellett- hozza meg döntését és írja alá a szükséges dokumentumokat.  
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő:  2017. február 28. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a polgármester figyelmét 

arra, hogy utólagos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt feladatok fedezetét a 2017. évi költségvetésben tervezze meg. Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel 
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a költségvetés előkészítéséért: 

   a jegyző 
       - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                         a polgármester  
                       - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                         a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
28/2017. (I.19.) határozata 

a Dunaújvárosi Járási Foglalkoztatási Paktum együttműködési 
megállapodásának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező Dunaújvárosi Járási Foglalkoztatási Paktum együttműködési megállapodását és 
hozzájárul az abban foglalt feladatok megvalósításához, továbbá felhatalmazza 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
         a jegyző 

                        - a határozat közlésében való közreműködésért: 
         a városfejlesztési igazgató 
Határidő:   2017. január 31. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő 
(Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
29/2017. (I.19.) határozata 

önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására vonatkozó 
vállalkozási keretszerződés megkötéséről 

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

tulajdonú bérlakások felújítását bruttó 85.000.000,-Ft keretösszegen belül a DVG Zrt.-
től rendeli meg.  

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

szükséges 85.000.000,- Ft bruttó összeget Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének terhére biztosítja. 

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

1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási keretszerződést írja alá.  
 
Felelős:   -  a határozat végrehajtásáért 

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

Határidő:  - a szerződés aláírására: a 2017. évi költségvetés elfogadását követő 
                   nap 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
30/2017. (I.19.) határozata 

a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó 
(2017. január – május hónap) megállapodás megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a határozat mellékletében 

megadottak szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat között a 2017. évi üzemeltetésről szóló 
megállapodást. Az üzemeletetési díj 2017. január 1. - 2017. május 31. közötti 
időszakra vonatkozó összege 4.236.000,- Ft + ÁFA azaz bruttó 5.379.720,- Ft. 

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

meghatározott kötelezettségvállalások fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2017. évi költségvetésébe tervezze be. Továbbá 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatok elvégzésében.  

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

az 1. pont figyelembevételével előkészített, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal 
kötött a dunaújvárosi magaspart védelmi rendszerének 2017. évi üzemeltetéséről 
szóló megállapodást aláírja, jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi 
teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2017. május 31. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos 
István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
31/2017. (I.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő piac 
délkeleti oldalán fekvő árusítóhelyeinek lefedési munkáira irányuló 

vállalkozási szerződés megkötéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy Dunaújváros 

közigazgatási területén lévő piac délkeleti oldalának jobb kihasználása végett a piac 
lefedési munkálataira irányuló Vállalkozási Szerződést kíván kötni a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-vel, (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) bruttó 2.222.310,- Ft 
összegben.  

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

meghatározott kötelezettségvállalások fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2017. évi költségvetésébe tervezze be. Továbbá felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalással 
kapcsolatos feladatok érdekében.  

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
Határidő:  a 2017. évi költségvetés beterjesztésének időpontja 

- a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés aláírásával 
egyidőben 

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

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

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:   2017. január 30. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
32/2017. (I.19.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint 
DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata, DMJV Lengyel Nemzetiségi 

Önkormányzata, DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata, DMJV Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzata, DMJV Szerb Nemzetiségi Önkormányzata között 

együttműködési megállapodás 1. sz. módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a helyi nemzetiségi önkormányzatok között 2015. február 2-án 
létrejött együttműködési megállapodás 1. sz. módosítását elfogadja. 

 
2.  A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására, egyben felkéri a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető 

Határidő:  2017. január 23. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó 
Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
33/2017. (I.19.) határozata 

a 2016. év október 1. napjával történt állami támogatás módosításának az 
önkormányzat  költségvetésében történő rendezésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 

2016. október 1-vel történő állami támogatás módosítására tekintettel az 
önkormányzat állami támogatása egyenlegében 6.554 E Ft-tal csökken. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás 

csökkenés kihatásának rendezése érdekében a Dunaújvárosi Óvoda költségvetését 
módosítja. Intézményfinanszírozás csökken, a dologi kiadás csökken 1.405 E Ft-tal.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás 

csökkenés kihatásának rendezése érdekében a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
Szervezet költségvetését módosítja. Intézményfinanszírozás csökken, élelmezés 
dologi kiadás csökken 1.007 E Ft-tal. 

 
4. Az intézményre nem továbbhárítható változás miatt az önkormányzati költségvetés 5. 

b melléklet intézményi tartalék terhére 7.081 E Ft-ot rendez, valamint az intézményt 
nem illető többletbevétel miatt 2.939 E Ft-ot a tartalék javára számol el. 

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

a soron következő költségvetési rendelet módosításánál az 1. pontban meghatározott 
átcsoportosítást vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

   a jegyző 
   - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
      Határidő:  - a soron következő költségvetés módosítás alkalmával 
  
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a polgármestert, 

hogy a közgyűlés döntéséről az intézményeket tájékoztassa. 
 
 



45 
 

    Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 

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

Határidő: 2017. január 26. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
34/2017. (I.19.) határozata 

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére irányuló 
pályázat kiírásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki a Bölcsődék 

Igazgatósága Dunaújváros (2400 Dunaújváros, Bólyai u. 2.) vezetésére, 
magasabb vezetői beosztás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 
történő végrehajtásáról 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet alapján a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint.  

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

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (Belügyminisztérium) 
internetes oldalán, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város honlapján 
gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

      a jegyző    
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 

Határidő: 2017. február 3. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a benyújtott pályázatok 
véleményezésére három tagú eseti bizottságot hoz létre. Az eseti bizottság 
feladatainak ellátásával:  

a Magyar Bölcsődék Egyesülete által delegált személyt,  
dr. Sürü Renáta jegyzőt, 
Lőrinczi Konrádot, a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnökét 

bízza meg, egyben felkéri a bizottság tagjait, hogy a beérkezett pályázatokat 
véleményezzék és véleményüket írásban 2017. március 27. napjáig juttassák el 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez. A bizottság írásbeli 
véleményének polgármesterhez történő leadását követően a bizottság külön 
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intézkedés nélkül megszűnik.  
 
4.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az eseti 

bizottság, valamint a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság véleményének 
kikérése mellett a beérkezett pályázatokat terjessze a Közgyűlés elé. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

                         a polgármester 
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                         a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                       - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
                         a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  

Határidő:  2017. április havi rendes közgyűlés időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
35/2017. (I.19.) határozata 

16. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátása érdekében 
Szűr Szilvia ápolóval kötött megbízási szerződés megszüntetéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Szűr Szilvia körzeti 

ápoló és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között, 2016. június 30. 
napján – a dunaújvárosi 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak 
ellátására – létrejött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez 2017. január 31. napjával. 

      
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: 2017. január 31. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben 

a BONNE HOMME Kft. 2017. február 1-én még nem rendelkezik működési 
engedéllyel a BONNE HOMME Kft. működési engedélyének megszerzéséig az 
ápolót foglalkoztató megbízási szerződést megkösse Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 410/2016. (VI.16.) határozat 2. pontja szerint. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
36/2017. (I.19.) határozata 

a SEPTOX Kórházi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő Szállító és 
Ártalmatlanító Kft.-vel kötött szerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzat, valamint a SEPTOX Kft. között – az egészségügyi alapellátásban 
keletkező veszélyes hulladék elszállítására – a Közgyűlés 44/2008. (II.14.) KH 
számú határozatával elfogadott és 2008. március 15-én létrejött, 2008. április 16-
án módosított vállalkozási szerződés 5. számú mellékletét – új telephellyel történő 
kiegészítéssel – módosítja. 

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

hogy az 1. pontban elfogadott vállalkozási szerződésmódosítást aláírja.  
 

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

Határidő:   2017. február 15.      
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), 
tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő 
(Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
37/2017. (I.19.) határozata 

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rendezői 
szerződésének jóváhagyásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Őze Áron, a Bartók 

Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója a színház 2016/17-es évadban 
színpadra állítandó „Kuplékirály” c. művében rendezőként közreműködjön. 

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

az 1. pont szerinti feladatellátásra vonatkozó – jelen határozat mellékletét képező – 
szerződést a munkáltatói jogkör gyakorlójának képviseletében aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2017. január 31. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

38/2017. (I.19.) határozata  
DMJV Közgyűlése 622/2016. (XI.20.) határozat módosításról, és DMJV 

Önkormányzata és a Hamburger Hungária Kft. között új adásvételi szerződés 
megkötéséről a dunaújvárosi 3664/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 622/2016. (XI. 20.) határozata 1. 

pontját az alábbiak szerint módosítja:  
1. „1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy hozzájárul 
ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő dunaújvárosi 3664/1 hrsz.-ú, 3709 
m² nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan a kérelmező 
Hamburger Hungária Kft. részére értékesítésre kerüljön 4.500.-Ft/m² vételáron, azaz 
16.690.500.-Ft, azaz Tizenhatmillió-hatszázkilencvenezer-ötszáz forintért.” 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 napon 
                  belül 

    - az adásvételi szerződés megkötésére: a határozat közlésétől 
              számított 30 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 
fő (Besztercei Zsolt, Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
39/2017. (I.19.) határozata 

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt. alapító okirata módosításához jelen határozat mellékletében 
csatolt módosítás szerint. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

      a polgármester 
              - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                      a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra való  
                 megérkezését követő nyolc napon belül 
      - az alapító okirat módosítás aláírására: a határozat meghozatalától 
                           számított 15 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), 
nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
40/2017. (I.19.) határozata  

 az Innopark Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és jóváhagyja az Innopark 

Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Magyar út 106/B) által előterjesztett és jelen 
határozat mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: 
SZMSZ), egyúttal utasítja a társaság ügyvezetőjét az SZMSZ aláírására és tartalmának 
dolgozókkal történő megismertetésre.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat közlésére. 
  

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
                          a polgármester       
                       -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          a vagyonkezelési osztály vezetője                       
                          az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője 

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

                        - az SZMSZ aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 
                          30 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő 
(Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
41/2017. (I.19.) határozata  

a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi 
munkatervének elfogadására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és támogatja jelen 

határozat mellékletét képező, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit 
Kft.(2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) által és az önkormányzat, valamint a 
társaság között fennálló közfeladat ellátási szerződésben meghatározottak szerint 
elkészített 2017. évre vonatkozó munkatervet, amely szerint a társaság 2017. évi 
közfeladat ellátással összefüggő tervezett költségei 84.612.240,- Ft. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen 

határozat 1. pontjában meghatározott közfeladat finanszírozására a 2017. évi 
költségvetésben megállapított összeggel egyezően előkészített módosított 
közfeladat ellátási szerződés aláírására, egyúttal felkéri jelen határozat közlésére. 

 
Felelős:   -   a határozat végrehajtásáért:  

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

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

                          - a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 
                            30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

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

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

42/2017. (I.19.) határozata  
az önkormányzat 100%-os és többségi tulajdonában álló 

gazdasági társaságok 2016. évi éves beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének 
határidőre történő bekérésével kapcsolatosan 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 100 %-os 

tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit és a Dunaújvárosi 
Partvédelmi Vállalat igazgatóját utasítja, hogy 2017. március 31-ig a 2016. évi éves 
beszámolójukat és 2017. évi üzleti tervüket a társaságok nyújtsák be Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármesterének a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
szerinti formában, a szükséges mellékletekkel ellátva. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester  
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a Partvédelmi Vállalat igazgatója, 
     a DVN  Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatója  
     a Dunaújvárosi Kistérségi, Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
                        ügyvezetője  
     a DSZSZ Kft. ügyvezetője 
     az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője 
     a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője,  
      a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati legalább 

(közvetlen) 50%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonosi képviselőit 
arra utasítja, hogy a taggyűlésen Dunaújváros MJV Önkormányzata 
képviseletében azt az álláspontot képviseljék, miszerint a gazdasági társaság a 
2016. évi éves beszámolóját és 2017. évi üzleti tervét 2017. március 31-ig nyújtsa 
be Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterének a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény szerinti formában, a szükséges mellékletekkel ellátva. 
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Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
       a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:   
       az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője,  
      ENERGO – Viterm Kft. 

      ENERGO – Hőterm Kft.  
Határidő:  a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                 követő nyolc napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 
1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
43/2017. (I.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata 
módosítására, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 

közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó megbízás módosításával 
kapcsolatosan 

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése a 738/2016. (XI.17.) határozatát pontját az 
alábbiakra módosítja: 
 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a SUMP helyi menetrend szerinti 

autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó eredményei 
figyelembevételével pályázati felhívás elkészítésével megbízza a határozat 
mellékletét képező vállalkozási szerződés elfogadásával a Mobilissimus Kft.-t bruttó 
7.874.000,- Ft megbízási díj mellett az alábbiak szerint: 
- a pályázati dokumentáció elkészítését, összeállítását jogi szakértő bevonásával 

végzi a Mobilissimus. 
- a vállalkozási szerződés nem tartalmaz jogi közreműködést a tender 

lebonyolításában, a pályázati eljárás során folyamatos jogi támogatásnyújtást. 
- a közszolgáltatási szerződés megújításához szükséges feladatok elvégzésének 

költsége: nettó 4.200.000,- Ft. 
- a pályázati dokumentáció elkészítésének költsége: nettó 2.000.000,- Ft. 
- a közszolgáltatási szerződés megújításához szükséges feladatok elvégzésének 

javasolt időtartama 120 nap, 
egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére, valamint a határozat 
mellékleteként csatolt vállalkozási szerződés aláírására. 

 
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 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt megbízási díjra, 
bruttó 7.874.000,- Ft forrást biztosít a 2017. évi önkormányzati költségvetés terhére a 
megbízási szerződés pénzügyi teljesítéséhez. 

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

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

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja” 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), nem szavazott 
1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
44/2017. (I.19.) határozata  

az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi üzemeltetéséből eredő 
különbözet megtérítésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja DVG Zrt. elszámolását a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, siófoki 3572 hrsz.-ú, 
üdülő megnevezésű és harkányi 1892 hrsz.-ú, üdülő megnevezésű ingatlanok 2016. évi 
üzemeltetésével kapcsolatosan, egyben kinyilvánítja, hogy az üzemeltetésből eredő 
2.789.920,- Ft + Áfa, azaz bruttó 3.543.198,- Ft összeget megtéríti számla ellenében 2017. 
március 31-ig az üzemeltető részére az üzemeltetési szerződés 7. pontja szerint, valamint 
felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére azzal, hogy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata a 2017. évi elszámolásnál kéri a bevételek és kiadások 
részletezését. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért: 

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

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

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

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
45/2017. (I.19.) határozata 

a dunaújvárosi 3331/22 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan, 4.100 m2 

hasznosítására (Daru Team Kft. kérelme) 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy pályázati úton 

értékesíteni kíván a dunaújvárosi 3331/22 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, 1 ha 7506 m2 nagyságú ingatlanból a hatályos 
szabályozási terv keretei között, igény szerinti nagyságú területrészt. 
Az ingatlan kikiáltási ára 2.500,- Ft/m² + Áfa, a területre a közműveket és a 
közműkapacitásokat a nyertes pályázónak kell biztosítania saját költségén. 

 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján 
az értékesíteni kívánt ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. 

 
A vételáron felül a nyertes pályázót terhelik az értékbecslés, telekalakítás, illetve 
az értékesítésre vonatkozó pályázat megjelentetésének költségei.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a jelen határozat 

mellékletét képező pályázati kiírást, egyúttal utasítja a polgármestert a pályázati 
kiírásnak a Dunaújváros című lapban való megjelentetéséhez szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  - a pályázati kiírás megjelentetésére: 2017. február 10. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos 
István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

46/2017. (I.19.) határozata  
a Dunaújváros, Petőfi S. u. 1. szám alatti orvos rendelő földszinti helyiségeinek ingyenes 

használatba adására a Magyarországi Református Egyház részére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a Magyarországi 
Református Egyház (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) 2017. február 23. napjáig ingyenesen 
használja az önkormányzat tulajdonát képező, Dunaújváros, Petőfi S. u. 1. szám alatt található, 
1457 hrsz.-ú, kivett orvosi rendelő megnevezésű ingatlan 122 m2 nagyságú földszinti 
helyiségeit szenvedélybetegek közösségi-és alacsonyküszöbű ellátás, addiktológiai járóbeteg 
szakellátás végzésére. 

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

Magyarországi Református Egyház ingyenes használatába adja jelen határozat 1. pontjában 
hivatkozott ingatlant, meghosszabbítva a hatályos haszonkölcsön szerződés lejárati idejét 
2022. február 22. napjáig, azzal, hogy az 1. pontban hivatkozott tevékenység kibővül 
gyermekpszichiátriai-és gyermekaddiktológiai szakellátással. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a bérleti díj összege, 

azaz 2.191.120,-Ft/év támogatásnak minősül, és ezen tényt a támogatás összegszerűségével 
egyetemben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata zárszámadásában és illetékes 
szervei útján közzé köteles tenni a szerződés törvény által meghatározott tartalmával 
egyetemben. 

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

mellékletét képező módosított haszonkölcsön szerződés aláírására és felkéri a határozat 
közlésére.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

                     - a haszonkölcsön szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való  
                       közlését követő 30 napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gombos 
István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
47/2017. (I.19.) határozata 

az Állami Számvevőszék „ Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő 
gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Dunaújvárosi 

Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.- tárgyú ellenőrzési jelentés végrehajtásához 
kapcsolódó intézkedési terv elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék „Az 

önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
gazdálkodásának ellenőrzése – Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.- 
tárgyú ellenőrzési jelentést megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék „Az 

önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
gazdálkodásának ellenőrzése – Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.- 
tárgyú ellenőrzési jelentésben foglalt megállapításokra készített, jelen határozat 
mellékletét képező intézkedési tervet elfogadja, egyúttal felkéri a polgármestert, 
hogy az intézkedési tervet az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 
33. § (1) bekezdése alapján az Állami Számvevőszék részére küldje meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a polgármester  
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a gazdasági igazgató  

Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                   követő 8  napon belül 

                         - az intézkedési terv megküldésére: a határozat közlését követő 8 
                           napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gombos 
István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
48/2017. (I.19.) határozata 

az Állami Számvevőszék „ Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő 
gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Dunanett Nonprofit Kft. - 

tárgyú ellenőrzési jelentés végrehajtásához kapcsolódó intézkedési terv 
elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék „Az 

önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
gazdálkodásának ellenőrzése – Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és 
Hulladékkezelő, Szolgáltató Nonprofit Kft. - tárgyú ellenőrzési jelentést megismerte 
és az abban foglaltakat tudomásul vette. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék „Az 

önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
gazdálkodásának ellenőrzése – Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és 
Hulladékkezelő, Szolgáltató Nonprofit Kft.- tárgyú ellenőrzési jelentésben foglalt 
megállapításokra készített, jelen határozat mellékletét képező intézkedési tervet 
elfogadja, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési tervet az Állami 
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az 
Állami Számvevőszék részére küldje meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a polgármester  
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a gazdasági igazgató 

Határidő:   - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                    követő 8 napon belül 

                          - az intézkedési terv megküldésére: a határozat közlését követő 8 
                            napon belül 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gombos 
István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
49/2017. (I.19.) határozata 

az Állami Számvevőszék „ Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő 
gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt. - tárgyú ellenőrzési jelentés végrehajtásához kapcsolódó 
intézkedési terv elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék „Az 

önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
gazdálkodásának ellenőrzése – DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.- tárgyú 
ellenőrzési jelentést megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék „Az 

önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
gazdálkodásának ellenőrzése – DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.- tárgyú 
ellenőrzési jelentésben foglalt megállapításokra készített, jelen határozat mellékletét 
képező intézkedési tervet elfogadja, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy az 
intézkedési tervet az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (1) 
bekezdése alapján az Állami Számvevőszék részére küldje meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a polgármester  
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a gazdasági igazgató 

Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                   követő 8 napon belül 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

50/2017. (I.19.) határozata 
Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek 

bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról és a fedezet biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy „Irodatechnikai 

berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek bérlése teljes körű 
üzemeltetési szolgáltatással” tárgyban, Kbt. Második rész uniós eljárásrendben 
lefolytatásra kerülő, nyílt közbeszerzési eljárás megindítását támogatja. 
Homogén géppark beszerzése, egy hálózatra telepítése, kártyás, költségfigyelő 
rendszer üzembe állítása érdekében, DMJV Önkormányzata és DMJV 
Polgármesteri Hivatala közös ajánlatkérőként kívánja a fenti tárgyú közbeszerzési 
eljárást megindítani, oly módon, hogy a közös ajánlatkérők nevében, az eljárás 
lebonyolításával DMJV Önkormányzatát bízza meg. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1) pontban foglalt feladatok 

teljesítésére, a 2017. évi szolgáltatás ellátásához szükséges fedezetet DMJV 
Önkormányzata esetében nettó 527.820 Ft / hó, vagyis cca. 4.222.560 Ft / 8 hónap 
összegben, illetve Polgármesteri Hivatala tekintetében nettó 1.278.005 Ft / hó, 
vagyis cca. 10.224.040 Ft / 8 hónap összegben a 2017. évi költségvetés 
előkészítése során betervez. 
Továbbá Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, 
hogy a szerződés időtartama alatt, a szolgáltatás ellátásához szükséges fedezetet 
az Önkormányzat 2018.-2021. évi költségvetéseiben biztosítja. 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2017.-2021. évi költségvetési rendeletek elkészítése 
során vegye figyelembe. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

     a jegyző 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

     a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
Határidő: - a 2017. évi költségvetési rendelet el 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
51/2017. (I.19.) határozata 

a 2017. január 3-i lakástűzben érintett lakosok megmentőinek jutalmazásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében Cserna Gábor 
Polgármester Úr, átérezve a 2017. január 3-i lakástűzben érintett lakosok 
megmentőinek önzetlen és bátor cselekedeteit, Földi Zoltánt 100.000 forint azaz 
egyszázezer forint pénzjutalomban, ezenfelül tárgyjutalomban, Hernádi Lajosnét 
tárgyjutalomban részesíti. 

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

meghatározott pénz- és tárgyjutalom fedezetére összesen 205.000 Ft azaz 
kétszázötezer forintot biztosít az alábbi bontásban: 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 
„Személyi juttatások” kiemelt előirányzatára 160.000 Ft azaz egyszáz-hatvanezer 
forintot, „Járulék és adó fizetés” kiemelt előirányzatára 45.000 Ft azaz 
negyvenötezer forintot különít el a közbiztonsági feladatok során. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, 

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 
összeállításakor vegye figyelembe a 2. pontban foglaltakat.  

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő:   a 2017. évi költségvetés előkészítésének időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert jelen határozat közlésére. 
 

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

Határidő:    2017. január 31. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő 
(Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

52/2017. (I.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottságában történő személycseréről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Simon Csabát, a közbiztonsági és 
társadalmi kapcsolatok bizottsága nem képviselő tagját a bizottsági tisztségéből 
2017. január 19. napjával visszahívja, 2017. január 20. napjától Vereb Zoltánt a 
bizottság nem képviselő tagjának megválasztja. 

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

bizottság nem képviselő tagjának megválasztott Vereb Zoltántól az előírt esküt 
vegye ki. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2017. január 19. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a bizottság nem képviselő 

tagjának megválasztott Vereb Zoltán figyelmét, hogy vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének 2017. január 20. napjáig köteles eleget tenni, ellenkező esetben 
az „egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. tv. 9. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján ezen megbízatása e törvény erejénél fogva 
megszűnik. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a jegyző 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         a személyügyi munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 

Határidő:  2017. január 20. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a közbiztonsági és társadalmi 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a jegyző 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 

Határidő:  2017. március 31. 
 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2017. január 27. 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala 2016. évi munkájáról szóló beszámolót – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
53/2017. (I.19.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi munkájáról 
szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Jegyzőjének beszámolóját Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 2016. évi tevékenységéről a határozat 1. számú mellékletét 
képező beszámoló szerint. 
 
Felelős:   jegyző 
Határidő: azonnal 
 
          

 
 
 
 
 

 


