
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-ei 
rendkívüli ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:   

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Selyem József, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Kismoni 
László),  tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt) – a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

472/2012. (XI.29.) határozata 
„A városháza és környezetének funkcióbővítő revitalizációja” című projekt 
támogatási szerződésének aláírásáról és projektben szereplő többfunkciós 

játszótér üzemeltetéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

„A városháza és környezetének funkcióbővítő revitalizációja” című projekt 
támogatási szerződését a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési 
Operatív Programok Irányító Hatóságával megkösse. 

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

az 1. pontban megnevezett projektben szereplő többfunkciós játszótér 
üzemeltetési szerződését a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérése után írja alá. 

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

az 1. pontban megnevezett projekt támogatási szerződésének aláírásához 
szükséges egyéb szerződéseket az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérése után aláírja. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való együttműködésért: 
       a DV N Zrt. 
       az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
       a főépítészi és környezetvédelmi osztály vezetője 
       a városüzemeltetési és fejlesztési osztály vezetője 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy játszótér 

üzemeltetési költségeit a 2013. évi költségvetés előkészítése során vegye 
figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 
    a jegyző 
  - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
    a pénzügyi bizottság elnöke 
  - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 
    az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő 
(Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Kismoni László) – megalkotta a 47/2012. (XI.30.) 
önkormányzati rendeletét. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Selyem József, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Kismoni László) – megalkotta a 48/2012. (XI.30.) 
önkormányzati rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Selyem József, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Kismoni László) – a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

473/2012. (XI.29.) határozata 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos közszolgáltatási 

szerződés módosítására vonatkozóan 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Caminus Tüzeléstechnikai Kft-vel, 
2009. december 31-én, a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozóan 
megkötött szerződés 7. pontjában meghatározott díjtételeket módosítani kívánja 
2013. január 01-i hatályba lépéssel a határozat 1. számú mellékletét képező rendelet 
alapján, egyben felkéri a polgármestert, hogy a határozat 2. számú mellékleteként  
csatolt szerződésmódosítást írja alá. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért : 
                  a polgármester  
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2012. december  31. 
                 - a szerződés aláírására: 2012. december 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), ellene szavazott 3 fő (Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás), nem szavazott 1 fő (Kismoni László) – 
megalkotta a 49/2012. (XI.30.) önkormányzati rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő 
(Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Kismoni László) – a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

474/2012. (XI.29.) határozata 
 az Intercisa Múzeum alapító okiratának elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 1-jei hatállyal, a Fejér 

Megyei Múzeumok Igazgatósága elnevezésű költségvetési szervből való 
kiválással létrehozza az Intercisa Múzeum elnevezésű költségvetési szervet. A 
Közgyűlés elfogadja a határozat melléklete szerinti intézményi alapító okiratot. A 
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a  polgármester 
           - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                  a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2012. november 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

pontban hozott döntésről a határozat és az alapító okirat megküldésével értesítse 
a Fejér Megyei Intézményfenntartó Központot. 

 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért: 
         a  polgármester 
                -  a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                   a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója 
Határidő:   2012. november 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

hozott döntésről a határozat és az alapító okirat megküldésével – nyilvántartásba 
vétel céljából – értesítse a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi 
Igazgatóságát. 

 
Felelős:   -  a határozat végrehajtásáért: 
          a  jegyző 
                 -  a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                    a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója 
Határidő:    2012. december 7. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, 
Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Kismoni László, Lőrinczi Konrád) – a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
475/2012. (XI.29.) határozata 

 a József Attila Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a József Attila Könyvtár 
202/2009.(VI.14.) KH számú határozattal elfogadott, és a 284/2011.(VI.09.) KH 
számú határozattal módosított alapító okiratát 2013. január 1-jei időponttal 
hatályon kívül helyezi, helyébe ezzel egyidejűleg az előterjesztés melléklete 
szerinti alapító okirat lép.  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító 
okirat aláírására. 

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 
        a  polgármester 
          -  a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                  a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója 
Határidő:  2012. december 5. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

hozott döntésről a határozat és az alapító okirat megküldésével – nyilvántartásba 
vétel céljából – értesítse a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi 
Igazgatóságát. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a  jegyző 
               -  a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                  a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója 
Határidő:  2012. december 7. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő 
(Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Kismoni László) – a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

476/2012. (XI.29.) határozata 
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságával kötött szerződés megszüntetésének 

kezdeményezéséről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy 
kezdeményezze a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatójánál a 2011. 
december 21-én kelt együttműködési megállapodás közös megegyezéssel való 
megszüntetését. A Közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy a megállapodást 
megszüntető szerződést terjessze be a Közgyűlés elé. 
 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért: 
         a  polgármester 
           -  a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                   a humán szolgáltatási igazgatóság igazgatója 
Határidő:   2013. január 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 
(Pintér Tamás), nem szavazott 1 fő (Kismoni László) – a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

477/2012. (XI.29.) határozata 
a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíztársulás társulási 

szerződés elfogadására 
  
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a kiosztásra kerülő, a Fejér Megyei 

Kormányhivatalnak a megállapodásra tett észrevételeivel is módosított, a 
határozat 1. mellékletét képező Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati 
Szennyvíztársulás Társulási Megállapodást megismerte. 

  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 1. mellékletét képező Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati 
Szennyvíztársulás Társulási Megállapodás aláírására, azzal, hogy az új, kiosztott 
5. melléklet szerinti szavazati arányok kerülnek elfogadásra, valamint a 6. oldalon 
a VI/2. a.) pont az alábbiak szerint módosul: „VI/2. A projekt megvalósításának 
forrásai: 

 
    Önkormányzati önrész:  
 

Tagok tudomásul veszik, hogy a KEOP támogatási kérelem feltétele az 
önkormányzati önrész biztosítása. A tagok a projekt beruházási költségét és 
finanszírozási megoszlását a pályázat beadásához kapcsolódó döntés 
meghozatalakor külön képviselő-testületi határozattal véglegesítik és hagyják jóvá, 
valamint biztosítják mindenkori éves költségvetésükben a támogatási 
szerződésben meghatározott ütemezés alapján. 
Tagok megállapodnak abban, hogy a, közös beruházás megvalósítása során az 
önrészt az alábbiak szerint biztosítják:  
 
1.) Projekt menedzsment feladatok, könyvvizsgálat, jogi tanácsadás, PR feladatok, 

FIDIC mérnök költsége, a Dunaújváros közigazgatási területén megvalósuló 
közös szakasz (gerincvezeték, átemelő stb.) beruházási költsége: egymás 
között egyenlő, 1/3-1/3-ad arányban,  

 
2.) Építési munkák esetében az érdekeltségek aránya (eszmei arányszám) az 

egyes települések közigazgatási területén megvalósuló létesítmények 
beruházási költségeire jutó önrész. 

  
A Ttv. 18. § (2) bekezdése értelmében a társult önkormányzatok által a beruházás 
vonatkozásában vállalt, és a Társulási Tanácsnak a forrásrendelkezésre 
bocsátására történő felhívását tartalmazó határozatába foglalt fizetési 
kötelezettség nem teljesítése esetén a társulás székhely szerinti Önkormányzata a 
fizetési határidőt követő 15. naptól beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására 
jogosult, amennyiben az érintett önkormányzat ezen időtartam alatt kifogást nem 
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nyújt be a felhívás tartalmával kapcsolatosan. A kifogásról történő döntést 
tartalmazó  Társulási  Tanácsi  határozat kézbesítését  és  az  abban megállapított  
teljesítési határidő lejártát követő 15. naptól a székhely szerinti Önkormányzat 
beszedési megbízás benyújtására jogosult. Ha a székhely szerinti önkormányzat 
nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a társulási 
tanács új székhely szerinti önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal 
felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely szerinti önkormányzat ellen beszedési 
megbízást (inkasszót) nyújtson be. 

  
A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben (3. sz. 
melléklet) bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Társulás megnevezését 
és pénzforgalmi jelzőszámát, mint beszedési megbízás benyújtására jogosultat 
azzal, hogy tagok a pénzügyi hozzájárulások teljes összegének (vállalt működési 
hozzájárulás és önkormányzati önrész) megfizetéséig, a felhatalmazást nem 
vonhatják vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát, a tagok 
kötelesek a Társulásnak átadni. 
Jelen rendelkezések alkalmazása szempontjából a Tagok által vállalt fizetési 
kötelezettségnek minősül: 
- az önkormányzati önrész biztosítása, 
- a pályázati támogatásban nem részesített és járulékos költségek viselése, azzal, 
hogy amennyiben a dunaújvárosi bekötések (Északi lakótelep) pályázati 
támogatásban nem részesülnek, úgy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzat tag nem tudja azokat finanszírozni, de a Dunaújváros 
közigazgatási területén megvalósuló közös szakasz (gerincvezeték, átemelő stb.) 
beruházási költsége 1/3 részét vállalja,  
- a működési hozzájárulás megfizetése.” 

  
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Társulási Tanácsba a 

Polgármestert delegálja.  
  

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2012. november 30. 

  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy 

1. a K-2011-KEOP-7.1.0/11.-0030113/173. iktatószám alatt kiadásra került 
támogató okirat alapján támogatásban részesült pályázat megvalósításához a 
2013. évre 80 millió Ft összeget tervez; 

2. 3.000.000,-Ft induló működési hozzájárulás befizetését vállalja az 1. pontban 
hivatkozott Megállapodás VI.1. pontja szerint. 

3. minden további, a projekt megvalósításához szükséges forrást a Társulási 
Tanács forrás rendelkezésre bocsátására vonatkozó felhívását tartalmazó 
határozata alapján, a Társulási megállapodásban foglalt módon, a közgyűlés 
által előzetesen jóváhagyott mértékben és ütemezés szerinti teljesítésére. 

4. a Dunaújvárosi Csatorna Víziközmű Társulat részére 500.000,- Ft-ot biztosít 
induló vagyonként, a nyilvántartásba vételéhez, a megalakulásához 
szükséges költségekre, valamint székhelyhasználatot a Dunaújváros, 
Városháza tér. 1. sz. alatt. 
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 4. pontban 
rögzített kötelezettségvállalást a 2013. évi költségvetés tervezésekor vegye 
figyelembe. 

  
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő: a 2013. évi költségvetések tervezésének időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Tamás, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Selyem József, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Kismoni László) – a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

478/2012. (XI. 29.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 463/2012. (XI. 15.) határozata 
alapján létrehozott GESZ vezetőjének és a munkaszervezetben dolgozók  - 

átmeneti feladatellátásra történő - megbízásáról 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza 

Kádár Brigittát  
     2012. december 1-jétől 2012. december 31-éig terjedő határozott időre 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 463/2012. (XI. 15.) határozata 1.) 
pontja alapján létrehozandó  (GESZ) új költségvetési szerv koordinátori 
teendőinek ellátásával …………… Ft, azaz …………… forint megbízási díj 
ellenében. 

 
A megbízás az alábbi feladatok ellátására terjed ki: 

- bankszámlát nyit a megalakuló intézmény számára 
- megkéri az adószámot, 
- a 2013. évre vonatkozóan elkészíti az intézmény költségvetését, 
- megteremti a működés fizikai-technikai feltételeit, 
- gondoskodik új számviteli pénzügyi rendszer kiépítéséről, 
- elkészíti a szabályzatokat: SZMSZ, Ügyrend, számvitel politika + kötelező 

mellékletei, pénzügyi szabályzatok, 
- megteszi a szükséges munkajogi intézkedéseket, 
- gondoskodik az átvételre került munkavállalók tájékoztatásáról, és a 

szükséges munkajogi intézkedések megtételéről.  
- átveszi üzemeltetésre az ingatlanvagyont, ingóságot, 
- megnyitja a főkönyvet, könyveli az átvett vagyont, 
- szerződéseket átköti az új névre  (kötelezettség, követelés, támogatás), 
- javaslatot tesz a szervezet létszámigényére, 

- Koordinálja az előkészítő feladatok ellátásában résztvevő további személyek 
munkáját.  

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

1.) pont szerinti megbízással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  - a határozat közléséért: 
           a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője 
Határidő:       2012. november 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza 

Pálizs Ferencnét, 
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Papp Sándornét, 
Rózsavölgyi Katalint, 

Szendreyné Dani Melindát, 
Horváth Ágnest, 
Garbacz Évát, 

Kálai Gabriellát, 
Rujder Viktóriát, 

és Boldisné Csik Krisztinát 
  

a 2012. december 1-jétől 2012. december 31-éig  terjedő határozott időre 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 463/2012. (XI. 15.) határozata 1.) 
pontja alapján létrehozandó  (GESZ) új költségvetési szerv indításával 
kapcsolatos előkészítői teendők ellátásával az 1.) pontban megbízott koordinátor 
irányítása mellett, ………….. Ft/fő, azaz ……….. forint/fő megbízási díj 
ellenében. 

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

pont szerinti megbízásokkal kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  - a határozat közléséért: 
           a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője 
Határidő:       2012. november 30. 
 
5.) Az 1.) és 3.) pont szerinti megbízási díjak kifizetése a létrehozandó új 

költségvetési  szerv költségvetése terhére történik. 
 
6.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza 

Kádár Brigittát   
     2013. január 1-jétől az eredményes pályázati eljárás lefolytatásáig Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Közgyűlése 463/2012. (XI. 15.) határozata 1.) pontja alapján 
létrehozandó (GESZ) új költségvetési szerv intézményvezetői teendőinek 
ellátásával. 

 
Az intézményvezető havi járandósága a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 66. § -70. §.- ai, valamint a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet 10./A. 
§ (1) bekezdése a.) pontja szerinti garantált illetmény, valamint az őt megillető 

további illetményelemek és pótlékok alapján: 
      ……………… Ft. 
7.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 6.) 

pontban meghatározott megbízással és a pályázati kiírással kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért: 
           a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője                
Határidő:       a határozat közlésére és a megbízás elkészítésére: 2012. december 31. 

                       a vezetői pályázat kiírására: 2013. januári közgyűlés   
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Kismoni László) – a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

479/2012. (XI.29.) határozata 
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai 
feladatellátásának átszervezéséből adódó kiadás-megtakarításokról szóló 

beszámoló elfogadásokról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Egyesített Szociális 
Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai a Dunaújváros, Dunasor 
15. szám alatti intézmény szakmai és technikai létszámának meghatározásáról 
szóló 94/2012. (III.08.) határozatának 8. pontja végrehajtásáról szóló 
beszámolóját. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy az 

átszervezésből adódó megtakarítások 2012. évi összege 1.001 E Ft, mely az 
intézmény 2012. évi intézményfinanszírozását csökkenti. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a jegyző 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2012. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 2013. évre 

várható megtakarítások összege - a 2012. évi költségvetési adatokhoz viszonyítva 
- 13.349 E Ft, mely összeg a 2013. évi költségvetés tervezésénél figyelembe 
vételre kerül. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a jegyző 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2013. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

480/2012. (XI.29.) határozata 
a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros gazdasági igazgatói 

pályázatainak véleményezésére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte Posch Ferencné és 

……………. pályázatát, melyet a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet 
Dunaújváros gazdasági igazgatói álláshelyére kiírt felhívásra nyújtottak be. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági igazgatói álláshely 
betöltésére  Posch Ferencné által benyújtott pályázati anyagot támogatja. 

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

döntésről szóló határozatot küldje meg a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet főigazgatójának. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester  
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a szociális osztály vezetője 
Határidő: 2012. december 3. 
 


