
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. január 31-ei rendkívüli 
ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Selyem József, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér 
Tamás)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

32/2013. (I.31.) határozata  
a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos kötelező feladatellátásra: 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 

ellátását továbbra is, folyamatosan a Caminus Tüzeléstechnikai Kft-vel kívánja 
biztosítani a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló 2012. évi XC. törvény 
15. § (1) bekezdése szerint, a jogelőd ellátásért felelős  megyei önkormányzattal 
kötött megállapodás alapján, új megállapodás megkötése, és új eljárás nélkül. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 

közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatára és szükség szerint módosítása 
előkészítésére annak érdekében, hogy a szerződés megfeleljen az e törvényben 
meghatározott, a közszolgáltatás ellátására vonatkozó szabályoknak. Ha a felek 
nem módosítják a közszolgáltatási szerződést egy éven beül, akkor a szerződés 
szerint a feladatot ellátó önkormányzat jogutódja a feladat eredeti címzettje lesz. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy nyilatkozik, hogy 2014. 

december 31-ig a Caminus Tüzeléstechnikai Kft-vel kötött közszolgáltatási 
szerződés idejének lejártáig a megyei önkormányzattól korábban átvállalt feladatot 
továbbra is ellátja az 1. pontban hivatkozottak szerint. 

 
Felelős: - a határozat közléséért:    
 a polgármester   
 - a határozat előkészítéséért: 
 a vagyonkezelési  osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. január 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés “A” változat I. határozati javaslatot az 1. pont utolsó 
mondatának kiegészítésével “amennyiben az 529/2012. (XII.13.) határozatban 
foglaltak teljesítésre kerülnek” – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Kismoni László)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

33/2013. (I.31.) határozata 
a dunaújvárosi csónakház üzemeltetésére vonatkozóan 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Euroshow Kft-nek 
(1031 Budapest, Római part 19.) a DMJV Önkormányzata tulajdonában álló, 1 ha 
1281 m2 nagyságú, Csónakház-Dunaújváros, Duna parti út (hrsz:391/1) 
megnevezésű sportingatlan üzemeltetésére vonatkozó ajánlatát, egyúttal úgy 
határoz, hogy ezen sportingatlant üzemeltetésbe adja az Euroshow Kft-nek 2013. 
február 1-től kezdődően 2013. december 31-ig, a jelen határozat mellékletét 
képező Üzemeltetési szerződésben foglalt feltételek alapján, amennyiben az 
529/2012. (XII.13.) határozatban foglaltak teljesítésre kerülnek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat mellékletét képező Üzemeltetési szerződés aláírására, valamint 
utasítja az ingatlan leltár szerinti átadására 2013. január 31-i hatállyal. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
        a polgármester   
      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
         a vagyonkezelési osztály a vezetője 
Határidő: a szerződés aláírására: 2013. március 10. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy amennyiben a 

Csónakház megnevezésű ingatlan üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési 
szerződés bármilyen okból nem jön létre a felek között, az ingatlan üzemeltetés 
céljából a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 
1.) részére kerül átadásra, addig az időpontig, amíg más ajánlat nem érkezik. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
        a polgármester   
      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
         a vagyonkezelési osztály a vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. február 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés “A” változat II. határozati javaslatot az 1. pont utolsó 
mondatának kiegészítésével “ amennyiben az 529/2012. (XII.13.) határozatban 
foglaltak teljesítésre kerülnek” – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Kismoni László)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

34/2013. (I.31.) határozata 
a dunaújvárosi lőtér üzemeltetésére vonatkozóan 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Dunaújvárosi Lövész 
Sportegyesületnek a DMJV Önkormányzata tulajdonában álló, 9467 m2 nagyságú, 
Lőtér-Dunaújváros (Hrsz: 717) megnevezésű sportingatlan üzemeltetésére 
vonatkozó ajánlatát, egyúttal úgy határoz, hogy ezen sportingatlant üzemeltetésbe 
adja a Dunaújvárosi Lövészegyesületnek 2013. február 1-től kezdődően 2013. 
december 31-ig, a jelen határozat mellékletét képező Üzemeltetési szerződésben 
foglalt feltételek alapján, amennyiben az 529/2012. (XII.13.) határozatban foglaltak 
teljesítésre kerülnek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat mellékletét képező Üzemeltetési szerződés aláírására, valamint 
utasítja az ingatlan leltár szerinti átadására 2013. január 31-i hatállyal. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
        a polgármester   
      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
         a vagyonkezelési osztály a vezetője 
Határidő: a szerződés aláírására: 2013. március 10. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy amennyiben a Lőtér 

megnevezésű ingatlan üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződés 
bármilyen okból nem jön létre a felek között, az ingatlan üzemeltetés céljából a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) részére 
kerül átadásra, addig az időpontig, amíg más ajánlat nem érkezik. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
        a polgármester   
      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
         a vagyonkezelési osztály a vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. február 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés “A” változat III. határozati javaslatot az 1. pont 
utolsó mondatának kiegészítésével “ amennyiben az 529/2012. (XII.13.) 
határozatban foglaltak teljesítésre kerülnek” – mellette szavazott 12 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Kismoni László)  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

35/2013. (I.31.) határozata 
a dunaújvárosi radari sporttelep üzemeltetésére vonatkozóan 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DMJV 
Önkormányzata tulajdonában álló, 7 ha 3340 m2 nagyságú, Tömegsport telep 
(futófolyosó, birkózócsarnok, bitumenes kézilabdapálya, 1 öltöző, 2 füves 
futballpálya, 2 salakos futballpálya), Dunaújváros-Sport út (365/7 hrsz.)  
megnevezésű sportingatlant üzemeltetésbe adja a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-nek (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) 2013. február 1-től 
kezdődően 2013. december 31-ig oly módon, hogy az üzemeltetési szerződés 
megszűnésekor az üzemeltetési tevékenységből adódó, az üzemeltetőt megillető 
bevételekkel nem fedezett, igazolt kiadásai elszámolásra kerülnek, amennyiben az 
529/2012. (XII.13.) határozatban foglaltak teljesítésre kerülnek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a  

Lőtér üzemeltetésére vonatkozó Üzemeltetési szerződés tartalmával megegyező 
Üzemeltetési szerződés aláírására az 1. pontban megjelölt ingatlan 
vonatkozásában, valamint utasítja az ingatlan leltár szerinti átadására 2013. január 
31-i hatállyal. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
        a polgármester   
      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
         a vagyonkezelési osztály a vezetője 
Határidő: a szerződés aláírására: 2013. március 10. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

36/2013. (I.31.) határozata 
a Barsi Dénes u. 1. d-e. Társasház részére Kölcsön nyújtására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Barsi Dénes u. 1. d-e. Társasház 

részére a gázszolgáltatás helyreállítása céljából a 623.300,- Ft díjhátralék és 
23.694,- Ft bekapcsolási díj erejéig kamatmentes kölcsönt nyújt. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a  

határozat 1. mellékletét képező Kölcsön szerződés aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester  
              -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                 a vagyonkezelési osztály  
Határidő: 2013. január 31. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

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 
 

 


