
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. szeptember 27-ei 
rendkívüli ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:   

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a kiküldött zárt ülés napirendi pontját – mellette 
szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
413/2012. (IX.27.) határozata 

„Javaslat állásfoglalás kialakítására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Szolgáltató Kft. és a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna és Hőszolgáltató Kft. között 

2012. augusztus 15-én megkötött megállapodás tárgyában” című előterjesztés 
zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. szeptember 27-ei rendkívüli zárt 
ülésre vonatkozó meghívó szerinti napirendjét, mely „Javaslat állásfoglalás 
kialakítására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. és a Dunaújvárosi Víz-, 
Csatorna és Hőszolgáltató Kft. között 2012. augusztus 15-én megkötött megállapodás 
tárgyában” című előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg, mivel az előterjesztés az 
önkormányzat vagyonával való rendelkezés módját érintő megfontolásait tartalmazza, 
amelynek nyilvánosságra kerülése hátrányosan befolyásolhatja az önkormányzat 
100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságának perbeli pozícióit.  
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

414/2012.(IX.27.) határozata 
a 372/2012 (VIII.02.) határozatának hatályon kívül helyezéséről, továbbá a  

Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. által kezdeményezett KDOP-
2.1.1/B-12 „ Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című 

pályázaton való indulásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. augusztus 2-ai ülésén hozott 

„Dunaújváros Megyei jogú város Közgyűlésének 372/2012. (VIII.02.) határozata „a  
Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. által kezdeményezett KDOP-
2.1.1/B-12 „ Turisztika attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton 
való indulásáról szóló határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza a Kistérségi Turisztikai 

Közhasznú Non-profit Kft. számára az KDOP-2.1.1/B-12 "Turisztikai attrakciók és 
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szolgáltatások fejlesztése” című Dunaújváros Szabad strand felújítása, a 
vízminőség javításával, Outdoor rekreációs, és egyéb fejlesztéssel elnevezésű 
projekt végrehajtását, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester 

     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő:  2012. október 01. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Kistérségi 
Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. vezetőjét hogy az 2. pontban szereplő 
projekthez kapcsolódó pályázat benyújtásához a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 

     
Felelős:     - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                     a Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. 
Határidő:     2012. október 01. 
 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az “A” határozati javaslatot – mellette szavazott 15 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák 
Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

415/2012. (IX.27.) határozata  
a DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 

Közhasznú Nonprofit Kft. támogatási kérelmének elbírálásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 10.000.000.-Ft, azaz Tízmillió forint 
önkormányzati visszatérítendő céltámogatást biztosít a DF-DKA Dunaújvárosi 
Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft. részére 
(székhely: 2400  Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a., képviseli: Szemenyei István 
ügyvezető igazgató), 2012. október 31-ei visszafizetési határidő tűzésével a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetéséből.  

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester  
               - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója  
Határidő: - a határozat közlésére: 2012. szeptember 28. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy – az 

ügyrendi, igazgatási jogi bizottság véleményének kikérését követően-az 1. 
pontban meghatározott döntés alapján a támogatási szerződést kösse meg.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
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                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója 
Határidő: - a határozat végrehajtására: 2012. október 3. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annak 
végrehajtásáról szóló 11/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításakor a 
sportlétesítmények üzemeltetési szerződése kapcsán keletkezett megtakarítás 
terhére vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel 
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója  
               - a költségvetés módosításáért:  
                a jegyző  
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke  
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
                 az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője  
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: - a határozat végrehajtására: 2012. október 3. 
 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 4. pontjának mondat vége a 
következő legyen “…elszámolja az általános tartalék terhére” – mellette szavazott 11 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Sztankovics 
László), tartózkodott 4 fő (Kismoni László, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

416/2012 (IX.27.) határozata   
a  Dunaújvárosi „Élményfürdő és gyógyászat” tűzivizes bekötési vízmérőn 
mért vízfogyasztás szennyvízelvezetés és tisztítás díj kivetése  tárgyában      

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

Kft. a 13799562 számú számla alapján ténylegesen 14.042.740-Ft, a 13799563 
számú számla alapján, 18.469.940-Ft, a 13799560 számú számla alapján 
987.750-Ft, a 13799561 számú számla alapján 1.299.244-Ft, mindösszesen 
34.799.674-Ft tőke összegű, az élményfürdő tűzivizes bekötőn mért vízfogyasztás 
után a szennyvízelvezetés és tisztítás díjat  tűzivízdíj jogcímén kiszámlázott a CIB 
Lízing felé. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a 2006. 

augusztus 25. napján, Dunaújvárosban, INP06 MS325799 számon kötött 
Lízingszerződés megszüntetéséről szóló Egyezségi Megállapodás  - mely 2010. 
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szeptember 16. napján került megkötésre - alapján a szerződő felek, a 
Lízingbeadó (CIB), illetve jogelődje, a Lízingbevevő (DVG Zrt.), valamint az 
önkormányzat Tartozásátvállaló közötti elszámolás a közüzemi költségek 
vonatkozásában nem terjedt ki a Dunaújvárosi Víz,- Csatorna,- Hőszolgáltató Kft-
nek az 1. pontban leírt élményfürdő tűzivizes bekötőn mért vízfogyasztás után a 
szennyvízelvezetés és tisztítás díj megfizetésére.   

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte - a DVCSH Kft. és a 

DVG Zrt. 2012. május 16-án kelt jegyzőkönyvében foglaltak szerint, - a DVG Zrt.-
nek a kiszámlázott időszakban az élményfürdő üzemeltetőjeként a DVCSH Kft. 
felé, az 1. pontban meghatározott követelése elismerésére tett nyilatkozatát, 
miszerint a DVG Zrt. vele szemben fennálló, megalapozott követelésnek ismeri el 
azt, arra tekintettel, hogy a medencék vízcseréje során, illetve a medencékből 
túlfolyókon keresztül elfolyó víz a városi csatornahálózatba került más elvezetési 
lehetőség hiányában. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 485/2010. (IX.16.)  határozata 3. 

pontjában foglaltak alapján kötelezettséget vállal arra, hogy a DVCSH Kft. részére 
az 1. pontban meghatározott összeget a 3. pontban ismertetett nyilatkozat alapján 
a DSZSZ Kft-vel szemben fennálló 438.192.343,-Ft összegű követelésének 
DVCSH Kft-re való engedményezése fejében a Dunaújvárosi Víz,- Csatorna,- 
Hőszolgáltató Kft. felé 438.192.343,- Ft erejéig fennálló, illetve felmerülő 
követeléseiben elszámolja az általános tartalék terhére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester                           
                 - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
                   az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére 2012. október 15. 

 
 


