
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Izsák Máté nyilatkozata alapján Izsák Máté 
képviselőt a szavazásból – mellette szavazott 12 fő (Gál Roland, Gombos István, 
Hingyi László, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Cserni Béla, Izsák Máté), “távol lévő” (Cserna Gábor)  – kizárta és a 
következő határozatot hozta: 
 
(Technikai okok miatt Cserna Gábor polgármestert a szavazatszámláló gép “távol 
lévő”-nek rögzítette.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
80/2013. (III.28.) határozata 

Izsák Máté képviselő személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 
kizárásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Izsák Máté képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a 0. napirend határozati 
javaslatára történő szavazásból Izsák Máté képviselőt kizárja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a jegyző 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés II. határozati javaslatot  – mellette szavazott 14 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), nem szavazott 1 fő (Izsák 
Máté)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

82/2013. (III.28.) határozata 
a DUNANETT Kft. által kiállított szilárd hulladék ártalmatlanításáról szóló 
emelt összegű számlák visszavonásáról, valamint az ezzel összefüggő  

felügyelő bizottsági vizsgálat elrendeléséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a DUNANETT Kft. ügyvezető 

igazgatóit, hogy tegyenek intézkedést arra nézve, hogy a Magyar Energiahivatal  
által még jóvá nem hagyott emelt árakon készült számlákat stornózzák és 
helyettük a korábbi érvényes árakon állítsák ki a számlát.  

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásáért: 
       a DUNANETT Kft. ügyvezetői  
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
                 főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2013. március 29. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a DUNANETT Kft. Felügyelő 

Bizottságát, hogy vizsgálja meg a Kft. ügyvezetése által megemelt szilárd hulladék 
ártalmatlanításáról szóló emelt összegű számlák kiállításának és kiküldésének 
körülményeit, valamint a DUNANETT Kft. 2012/13. évben DVG Zrt. 
megrendelésére alvállalkozóként végzett síkosság-mentesítési tevékenysége 
szerződés szerinti teljesítésének szakmai megfelelőségét. A fenti vizsgálatok 
lefolytatását követően tájékoztassa a tulajdonosokat.  

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásáért: 
       a DUNANETT Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke  
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
                 főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2013. május 23. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést – 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 

83/2013. (III.28.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok határidő módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

- a 454/2012. (XI.15.) határozat végrehajtási határidejét 2013. április 18 - ára      
módosítja.  

 
 2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzett határozatok 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 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt)  – 
megalkotta a 11/2013. (III.29.) önkormányzati rendeletet.  
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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)  – megalkotta a 12/2013. (III.29.) 
önkormányzati rendeletet. 
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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)  – megalkotta a 13/2013. (III.29.) 
önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gál Roland)  – megalkotta a 14/2013. 
(III.29.) önkormányzati rendeletet. 
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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)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

84/2013. (III.28.) határozata 
a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet praxisa működtetésére pályázati kiírás, 

elfogadásáról, valamint a körzet helyettesítéssel történő ellátásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Hornyák 

Edit egyéni vállalkozó felnőtt háziorvos és az önkormányzat között kötött feladat-
ellátási szerződés 2013. július 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetésre 
kerüljön, ezzel együtt a közgyűlés a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását 
2013. augusztus 1-től helyettesítéssel kívánja megoldani. 

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

a körzet helyettesítéssel történő ellátásáról szóló, az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság által már véleményezett feladat-ellátási szerződést írja alá. 

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi és szervezési igazgató  
Határidő: 2013. május 30. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Fejér 

Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 
Intézetétől a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására a 
működési engedélyt kérje meg. 

 
Felelős:  a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester 
   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a jogi és szervezési igazgató  
Határidő:  2013. május 31. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatalával és 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejövő finanszírozási 
szerződést – a 9. számú felnőtt háziorvosi praxis helyettesítéssel történő 
ellátására – írja alá és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli 
Területi Hivatalához nyújtsa be. 

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

 



 9 

Határidő:  2013. június 20. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9. számú háziorvosi körzet 

ellátására – a határozat 1. számú melléklete szerint – pályázatot ír ki. Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a határozat mellékletében 
szereplő pályázati szöveget jelentesse meg helyben szokásos módon, valamint az 
Orvos Állás Portálon.   

 
Felelős:  a határozat végrehajtásáért: 
   a jegyző 
   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a jogi és szervezési igazgató  
Határidő:  2013. augusztus 1. 
                                                              
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy abban az esetben, 

ha az orvosi álláshely betöltésre kerül és az újonnan belépő orvos nem 
rendelkezik saját tulajdonú rendelőhelyiséggel, úgy az újonnan belépő orvosnak 
térítésmentes rendelőhasználatot biztosít a jelenleg önkormányzati tulajdonú 
rendelőben praktizáló orvosokkal azonos feltételek mellett. 

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

beérkezett pályázatokat terjessze a közgyűlés elé.  
 
Felelős:  a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester 
   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a jogi és szervezési igazgató  
Határidő:  2013. szeptember 19. 
 
8.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy 

amennyiben az 4. pontban megjelölt pályázat eredménytelenül záródik, terjesszen 
be javaslatot a körzet lakosainak ellátására.  

 
Felelős:  a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester 
   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a jogi és szervezési igazgató  
Határidő:  2013. szeptember 19. 
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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)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

85/2013. (III.28.) határozata  
a fogorvosi szolgálatok 2012. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a fogorvosi szolgálatok 2012. évben 

végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

beszámoló elfogadásáról szóló határozatot küldje meg dr. Kéthelyi Ágnes és dr. 
Dénes Judit (a Fogorvosok Egyesületének elnöke)  fogszakorvosok részére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

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

Határidő: 2013. április 5. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat “A” változatát – 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 

86/2013. (lII.28.) határozata 
a MEDI-MAN Kft. részére önkormányzati tulajdonú rendelő használatba 

adásáról és a feladat-ellátási szerződésének megszüntetéséről, új feladat-
ellátási szerződés megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a MEDI-MAN Kft. 

(székhely: 2400 Dunaújváros, Úttörő u. 2. 2/3.) 2013. április 1. napjával a 
Dunaújváros, Derkovits út 4. szám alatt található, önkormányzati tulajdonban levő 
– jelenleg üresen álló – orvosi rendelőhelyiséget birtokba vegye és ott saját maga 
részére gyermekorvosi rendelőt rendezzen be és szereljen fel a szükséges 
mértékben, valamint beszerezze a működéshez szükséges engedélyeket.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: 2013. április 1. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a MEDI-MAN Kft-vel 

fennálló hatályos feladat-ellátási szerződés 2013. április 30. napjával történő 
megszüntetéséhez, továbbá 2013. május 1-jei hatálybalépéssel az önkormányzati 
tulajdonú rendelőt használó szolgáltatók esetében alkalmazandó faladat-ellátási 
szerződés megkötéséhez.  

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

2. pontban jóváhagyottak szerint a jelen határozat mellékletét képező szerződést 
a feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről és az új feladatellátási szerződést 
aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: 2013. március 29. 
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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)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

87/2013. (III.28.) határozata 
az Egészségmegőrzési Központ vezetésére, magasabb vezetői 

álláshely betöltésére irányuló pályázatok véleményezésére eseti bizottság 
létrehozásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségmegőrzési Központ 
vezetésére, magasabb vezetői álláshely betöltésére 2013. március 11-ig benyújtott 
pályázatok véleményezésére három tagú eseti bizottságot hoz létre. Az eseti 
bizottság feladatainak ellátásával a közgyűlés Léránt Erikát, Dr. Schukkert Évát és 
Dr. Parrag Józsefet bízza meg. Felkéri az eseti bizottság tagjait, hogy a beérkezett 
pályázatokat véleményezzék, és véleményüket írásban 2013. április 5-ig juttassák el 
Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármesteréhez. Az eseti bizottság írásbeli 
véleményének polgármesterhez történő leadását követően a bizottság külön 
intézkedés nélkül megszűnik.  
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
   - a végrehajtásában való közreműködésért: 
     a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
   - a végrehajtás előkészítésében való közreműködésért: 
     a jogi és szervezési igazgató  
Határidő:   2013. április 5. 
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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)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
88/2013. (III.28.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény 2013. március 1-jén kelt, a határozat mellékletét képező 
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

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

határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
igazgatója részére.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester 
    -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2013. április 5. 
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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)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

89/2013. (III.28.) határozata 
a „Modellprogram a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások funkcionális 

összekapcsolására Dunaújvárosban” című nyertes pályázat 
szerződéskötéséhez szükséges felhatalmazásra 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az ESZA Társadalmi 

Szolgáltató Nonprofit Kft. által megküldött Támogatási Szerződés-tervezetet. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a szerződéskötéshez szükséges  dokumentumokat aláírja, és a csatolandó 
mellékletekkel együtt megküldje az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
részére, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert a végleges Támogatási szerződés-tervezet aláírására.  

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
    Határidő: 2013. április 5. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy tegyen 

javaslatot a projektben alkalmazandó személyekre és terjessze javaslatát a 
Közgyűlés elé. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

           a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásának előkészítésében: 

    a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
     Határidő: 2013. április 18. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Kismoni László), tartózkodott 5 
fő (Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

90/2013. (III.28.) határozata 
a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása részére fizetendő 

tagönkormányzati hozzájárulás összegének elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú 

Kistérségi  Társulásának a költségvetésben 6.855 E forinttal tervezett 2013. évi 
tagönkormányzati  hozzájárulását  3.753 E Ft-tal egészíti ki Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlésének 10/2013. (III.1.) 
önkormányzati rendelete 5. melléklet tartalékok költségvetési cím alatt lévő helyi 
szervezetek támogatási tartalékai előirányzat terhére azzal, hogy a Közigazgatási 
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala hivatalos adatainak 
ismeretében a 2013. évi tagönkormányzati hozzájárulás összege felülvizsgálatra 
kerül. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2013. évi költségvetés soron következő 
módosításánál vegye figyelembe, valamint felhatalmazza a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

     a polgármester 
     - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
     a pénzügyi osztály vezetője 
     - a költségvetés módosításáért 
     a jegyző 

    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
      a pénzügyi bizottság elnöke 
      a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
     az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a 2013. évi költségvetés soron következő módosítása 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Társulási Tanácsot, hogy a 

csatlakozási lehetőség szándékának felajánlásával keressen meg további 
településeket. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a családi napközi szakfeladat 

fenntartói jogát a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása részére 
átadja, 2013. június 30-ai hatállyal. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Tanácsban támogassa a 
Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása 2013. évben tervezett új 
szolgáltatásainak létrehozásához szükséges döntéseket, azzal, hogy Dunaújváros 
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Megyei Jogú Város Önkormányzata nem kíván részt venni azokban a 
szolgáltatásokban, amelyeket egyebekben saját fenntartású intézményeiben is 
biztosít. 

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

határozat megküldésével tájékoztassa a Társulási Tanácsot és a Dunaújvárosi 
Kistérségi Iroda Vezetőjét. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő: 2013. április 5. 
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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)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
91/2013. (III.28.) határozata 

helyiségbérleti szerződés megkötéséről a Fejér Megyei Kormányhivatallal 
(Városháza tér 1. IX. 906.) 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése akként határoz, hogy a Fejér Megyei 

Kormányhivatallal (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) mint bérlővel a 
Dunaújváros, Városháza tér 1. IX. 906. szám alatt található, 19 m2 alapterületű 
helyiségre vonatkozó helyiségbérleti szerződést megköti azzal, hogy a 
helyiségbérleti szerződés 2012. június 1. napjától kezdődően határozott, öt év 
időtartamra jön létre, a bérleti díj összege 25.017,- Ft/m2/év, azaz mindösszesen 
475.323,- Ft/év, a bérlő köteles a tárgyhavi rezsiköltségek megfizetésére is, 
továbbá a bérlő a 2012. június 1-től 2013. február 28-ig tartó időszakra – tekintettel 
arra, hogy a helyiséget 2012. június 1-től folyamatosan és szerződés nélkül 
használja – az önkormányzatot megillető bérleti díjat és rezsiköltséget egy 
összegben megfizeti. 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza a határozat 1. mellékletét képező tartalommal a 
helyiségbérleti szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. március április 5. 
       - a helyiségbérleti szerződés aláírására: 2013. április 15. 
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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)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
92/2013. (III.28.) határozata 

a Városháza tér 1. IX. emelet 903. szám alatti helyiség bérbe adása tárgyában  
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, Dunaújváros, Városháza 
tér 1. IX. emelet 903. számú, 19 m2 nagyságú irodahelyiséget bérbe adja a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatósága részére 2013. március 1-től kezdődően 2018. február 28-ig 
határozott időtartamra 25.017,-Ft/m2/év, azaz 39.610,-Ft/hó bérleti díjért, a 
helyiség fenntartásának teljes rezsi költségei viselése mellett.  

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

pontban foglaltak alapján előkészített, a jelen határozat mellékletét képező 
Helyiségbérleti szerződés aláírására.  

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a szerződés aláírására: 2013. április 30. 
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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)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

93/2013. (III.28.) határozata 
az Intercisa Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Múzeum 
és a József Attila Könyvtár között kötendő munkamegosztási megállapodás 

jóváhagyásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 1-jei hatállyal 
jóváhagyja az Intercisa Múzeum határozathoz mellékelt Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. 

 
Felelős:    -  a határozat közléséért: 
  a  polgármester 
             -  a határozat közlésében való közreműködésért: 
                     a jogi és szervezési igazgató 
Határidő:    2013. március 31. 
  
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 1-jei hatállyal 

jóváhagyja az Intercisa Múzeum és a József Attila Könyvtár között megkötendő, a 
határozathoz mellékelt munkamegosztási megállapodást, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 
        a  polgármester 
          -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a jogi és szervezési igazgató 
Határidő:  2013. március 31. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Intercisa Múzeum 

igazgatóját, hogy készítsen elő feladatellátási és együttműködési megállapodást a 
székesfehérvári Szent István Király Múzeummal, és azt terjessze be jóváhagyásra 
a Közgyűlés elé. 

 
Felelős:   -  a határozat közléséért: 
          a  polgármester 
       -  a határozat végrehajtásáért: 
          az Intercisa Múzeum igazgatója 
            -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: - a határozat közlésére:  2013. március 31. 
      - a határozat végrehajtására: 2013. április 18. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a József Attila Könyvtár 

igazgatóját, hogy a gazdasági szervezet feladatbővülése miatt készítse elő a 
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Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, és azt terjessze 
be jóváhagyásra a Közgyűlés elé. 

 
Felelős: -  a határozat közléséért: 
        a  polgármester 
     -  a határozat végrehajtásáért: 
        a József Attila Könyvtár igazgatója 
          -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: - a határozat közlésére:  2013. március 31. 
                 - a határozat végrehajtására: 2013. április 18. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Kismoni László)  – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

94/2013. (III.28.) határozata 
a Dunaferr Art Dunaújváros Alapítvány új kuratóriumi elnöke és  új kuratóriumi 

tagok megbízásáról,  és az alapító okirat módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy az általa 
társalapítóként alapított Dunaferr Art Dunaújváros Alapítvány kuratóriumi elnöke, 
Klein András Miklós az elnöki tisztségről, és 2 tagja, Topánka György és Kismoni 
László a megbízatásáról lemondott; a Közgyűlés egyúttal megköszöni az eddigi 
munkájukat. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaferr Art Dunaújváros 

Alapítvány kuratóriumi elnökének Várnai Gyulát, a kuratórium korábbi tagját,  
kuratóriumi tagnak Klein András Miklóst, a kuratórium korábbi elnökét, és új 
tagoknak Prosek Zoltán kulturális tanácsadót és Szabó Zsolt Róbert építész- és 
gépészmérnököt  delegálja. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért: 

 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő:  2013. március 31. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaferr Art Dunaújváros 

Alapítvány alapító okirata módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el:  
 

„MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
DUNAFERR-ART DUNAÚJVÁROS ALAPÍTVÁNY 

 
1) Törlésre kerül az alcímből az  „Az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseivel egységes 
szerkezetben” szövegrészlet. 
 
2) A preambulumból törlésre kerül a „mint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. 
évi CLVI. tv. hatálya alá tartozó” szövegrészlet. 
 
3)  A 2. pontból törlésre kerül az alábbi szövegrészlet: 
„Az alapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amely  az 
önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése, valamint a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 
121 szakaszában meghatározottak alapján a helyi önkormányzatoknak kell 
gondoskodniuk.” 
Helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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„Az alapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amely a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 
bekezdés 7. pontja alapján az önkormányzat kötelező feladata.” 
A 2. pont utolsó mondata törlésre kerül. 
4) Az alapító okirat 3. pontjából törlésre kerül az alábbi szövegrészlet: 
„Postacím: 2401. Dunaújváros, Pf.110.  DUNAFERR-ART  DUNAÚJVÁROS” 
 
5) A 6. pont 2. és 3.  bekezdése törlésre kerül, helyükbe az alábbi rendelkezés lép: 
„1990 és 2000 között a kuratórium 4 alkalommal nemzetközi acélszobrász 
alkotótelepet szervezett.  
Az alkotótelepeken készült nagyméretű, Dunaújváros közterein elhelyezett műveket 
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 401/0204/2011 ügyiratszámon keletkezett 
határozatával védett műtárgyegyüttessé nyilvánította. A kuratórium fő feladata a 
védett műtárgyegyüttes kezelése, megóvása, restaurálása.” 
 
6) Az alapító okirat 7. pont utolsó bekezdéséből törlésre kerül az alábbi rendelkezés: 
„Az így elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági jelentést az alapítóknak meg 
kell küldeni - tárgy évet követő március 31-éig - a gazdálkodás legfontosabb adatait, 
nyilvánosságra kell hozni. A nyilvánosságra hozatal módja a helyi médiák útján 
történik.” 
Helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ Az elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletét az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírtak szerint köteles letétbe helyezni és 
közzétenni.” 
 
7) Az alapító okirat 8. pontja [kuratórium] 
Az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
„Elnöke: KLEIN ANDRÁS MIKLÓS ,  
Lakcíme: 2400. Dunaújváros Babits M. u.10.” 
Helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Elnöke: Várnai Gyula 
Lakcíme: 2400 Dunaújváros, Dunasor 3. 4/2.” 
A kuratórium tagjai felsorolásában az alábbi változások kerülnek átvezetésre: 
A Kismoni László alpolgármester szövegrészlet törlésre kerül, helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: „Szabó Zsolt Róbert építész- és gépészmérnök”. 
A Partvédelmi Vállalat igazgatója szövegrészlet kiegészül a „nyugalmazott” szóval. 
Törlésre kerül a „Várnai Gyula képzőművész” szövegrész, helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„Klein András Miklós okleves humánszervező, nyugdíjas” 
Törlésre kerül a „Topánka György ügyvezető igazgató” helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„Prosek Zoltán kulturális tanácsadó” 
 Törlésre kerül az alábbi mondat: 
„Utalványozási és bankszámla feletti rendelkezési joggal rendelkeznek  
1. helyen aláíróként: Klein András Miklós vagy Kismoni László 
2. helyen aláíróként: Várnai Gyula vagy Topánka György” 
Helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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 „Utalványozási és bankszámla feletti rendelkezési joggal rendelkeznek Várnai 
Gyula, Prosek Zoltán és Szécsenfalvi László. Az utalvány bármely két fő egyidejű 
aláírása esetén érvényes.” 
 
7) Az alapító okirat 10. pont 2. mondata törlésre kerül. 
 
8) Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak.” 
  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot aláírja. 

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

módosítások bejegyzésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a 
nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltozásának bejegyzéséről szóló kérelmet 
küldje meg a Székesfehérvári Törvényszék részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a  polgármester  
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2013. március 31. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

Dunaferr Art Dunaújváros Alapítvány alapító okiratának módosításokkal 
egybeszerkesztett szövegét a helyben szokásos módon tegye közzé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a  polgármester  
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója   
Határidő: a jogerős bírósági nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül 
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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)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

95/2013. (III.28.) határozata  
a kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladat ellátásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 32/2013. (I.31.) határozatnak 
megfelelően jelen határozat mellékleteként csatolt megállapodást elfogadja, egyben 
utasítja a polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. április 15. 

            - a szerződés aláírására: 2013. április 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (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), nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

96/2013. (III.28.)  határozata  
az önkormányzati tulajdonban álló,  

Dunaújváros, Eszperantó út 1. 8/8. szám alatti lakás felújítására vonatkozóan: 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt-t azzal, hogy a Dunaújváros, Eszperantó út 1. 8/8. szám alatt 
található önkormányzati tulajdonú lakás felújítását a határozat mellékletének 
megfelelően 213.943,- Ft + Áfa, azaz bruttó 271.708,- Ft keretösszegen belül 
végezze el. 

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

felújítására forrást biztosít a 2013. évi lakóházkezelés feladatok előirányzat terhére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásáért: 
                 a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                         
                 a városüzemeltetési és főépítészi igazgató     
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. április 12. 
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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)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

97/2013. (III.28.)  határozata  
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Remix 

épületének nyílászáróinak és az épület melletti vizesblokkok  
lemezburkolatainak rendbetételére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt-t azzal, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának tulajdonában álló, Remix épültének nyílászáróit hegesztéssel 
lezárja, továbbá, az épület melletti vizesblokkok lemezburkolatait tegye rendbe, a 
94.800,- Ft + Áfa keretösszegen belül, egyben utasítja a polgármestert, hogy a 
DVG Zrt. által elkészített vállalkozási szerződést írja alá az ügyrendi, igazgatási és 
jogi bizottság kikérését követően. 

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

elvégzésére forrást biztosít a 2013. évi általános tartalék előirányzat terhére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásáért: 
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                         
                a városüzemeltetési és főépítészi igazgató     
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. április 12. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Kismoni László, Pintér 
Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán)  – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

98/2013. (III.28.)  határozata  
a DVG Zrt. Vasmű út 41. Irodaház Kft-ben levő üzletrészének megvásárlásra 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a DVG Zrt. Vasmű 

út 41. Irodaház Kft-ben fennálló 21.6%-os, 137.830.000,- Ft névértékű üzletrészét 
meg kívánja vásárolni 137.830.000,-Ft vételárért.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 137.830.000.-Ft-ot 

biztosít a DVG Zrt. részére az önkormányzat 2013. évi költségvetés 7/c. melléklet 3. 
alcímben szereplő DVG Zrt. tőkeemelése sora terhére üzletrész-adásvétel 
jogcímén, azzal hogy a fedezet a DVG Zrt. részére biztosított kölcsön megtérülése 
függvényében, részletekben kerül megfizetésre. 

          
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, a jelen határozat mellékletét képező, DVG Zrt. által készített 
üzletrész-adásvételi szerződés megkötésére. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a társaság tulajdonosi 

képviselőjét, hogy a taggyűlésen a jelen határozatban foglaltak szerint szavazzon. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. április 10. 
                 - az üzletrész-adásvételi szerződés aláírására: 2013. április 15. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban  

megjelölt összeget a 2013. évi költségvetés soron következő módosításakor vegye 
figyelembe.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
               - 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 
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Határidő:  a 2013. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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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)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

99/2013. (III.28.) határozata 
a DV N Zrt-vel megkötött városrehabilitációs megbízási szerződés módosítására 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DV N Zrt. között 2012. december 17-én 
létrejött városrehabilitációs megbízási szerződés 5. pontját az alábbiak szerint 
kívánja módosítani: 

 
„5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízottat, a szerződés tárgyát 
képező tevékenységek ellátásáért megbízási díj illeti meg. A megbízási díj 
magában foglalja a megbízott feladatellátása során felmerült a projektben nem 
elszámolható bérköltségeket és azok járulékait, valamint a város rehabilitációs 
projekt megvalósítása érdekében, külső vállalkozókkal kötött, a projektben nem 
elszámolható, vállalkozási szerződésen alapuló költségeket. A megbízási díj nem 
tartalmazza a projektben elszámolható bért és annak járulékait.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DV N Zrt. között 2012. december 17-én 
létrejött városrehabilitációs megbízási szerződést egy új 5.4. ponttal az alábbiak 
szerint kívánja kiegészíteni: 

 
„5.4. A megbízott köteles minden negyedévet követő hónap 15. napjáig a megbízó 
részére elszámolást megküldeni az addig megfizetett megbízási díj 
felhasználásáról. Megbízott az első részelszámolást 2013. április 15-ig köteles 
benyújtani. A megbízási díj folyósításának feltétele a részelszámolás gazdasági és 
területfejlesztési bizottság által történő elfogadása” 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DV N Zrt. között 2012. december 17-én 
létrejött városrehabilitációs megbízási szerződés 11. pontját az alábbiak szerint 
kívánja módosítani: 

 
„11. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük Dunaújvárosban, 
2009. június 22. napján létrejött általános városrehabilitációs megbízási szerződést, 
valamint annak 2009. november 26-án, 2009. december 11-én, 2010. május 3-án, 
illetve 2010. július 7-én megkötött módosító, illetve kiegészítő szerződéseit 2012. 
december 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetik, jogviszonyukat 
kizárólag a jelen megbízási szerződés határozza meg.” 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza a határozat 1. mellékletét képező tartalommal a 
megbízási szerződés 1. számú módosításának aláírására. 
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Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   - a határozat közlésére: 2013. március 31. 
         - a megbízási szerződésmódosítás aláírására: 2013. április 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés I. 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 

100/2013. (III.28.) határozata 
a DV N Zrt. vezérigazgatója munkaszerződésének II. számú módosítása 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. melléklete szerint a 

DV N Zrt. vezérigazgatója munkaszerződésének II. számú módosítását 
jóváhagyja. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a munkaszerződés II. számú módosításának 
aláírására a határozat 1. mellékletében rögzített tartalommal. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:                 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. április 2. 

      - a munkaszerződés módosítás aláírására: 2013. április 2. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés II. határozati javaslat “A” változatát – 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 

101/2013. (III.28.) határozata 
a Vasmű út 41. Irodaház Kft. társasági szerződésének módosítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Székesfehérvári 

Törvényszék, mint Cégbíróság által a cégjegyzékbe bejegyzett Vasmű út 41. 
Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41., Cg.07-09-014057, adószám: 
14192405-02-07) ügyvezetőjének, Sági Péternek (szül.: Székesfehérvár, 1971. 
05. 05., anyja neve: Baracskai Márta, lakcíme: 2400 Dunaújváros, Orgona u. 2.) 
ügyvezetői megbízatását 2015. május 31. napjáig meghosszabbítja azzal, hogy az 
ügyvezető feladatait 2012. augusztus 1. napjától megbízási jogviszonyban látja el, 
díjazás nélkül. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Vasmű út 41. Irodaház 

Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy az 
ügyvezetői megbízatás módosításáról, és egyúttal a társasági szerződés 
módosításáról döntő taggyűlésén a jelen határozat 1. pontja alapján szavazzon. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a társasági szerződés módosítás, a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés, valamint a 
megbízási szerződés módosítása aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság véleményének kikérését követően. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a Vasmű út 41. Irodaház Kft. tulajdonosi képviselője                              
    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
      a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. április 15. 
                - a társasági szerződés módosítása aláírására: a taggyűlést követő 15 

napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés I. 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 

102/2013. (III.28.) határozata 
A „Római városrész szociális célú városrehabilitációja” című projekttel 

kapcsolatban 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a jegyzőkönyvhöz 
csatolt állapotban elkészített az MSB Zrt. által készített Római városrész szociális 
célú városrehabilitációjának akcióterületi tervét és befejezésre alkalmasnak találta. 

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

a Közép-Dunántúli Operatív Program megyei jogú városainak városrehabilitációs 
témájú kiemelt projektjavaslatai című KDOP-3.1.1/D2-12 kódszámú pályázaton a 
„Római városrész szociális célú városrehabilitációja” című projekt pályázati 
beadásához szükséges, a határozat 1. pontban szereplő dokumentáció hiányzó 
részeit teljes körűen pótolja és állíttassa elő a kiemelt projekt felhívásban foglaltak 
szerint. 

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  a határozat végrehajtásában való együttműködésért: 
  a DV N Zrt. 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
  a városüzemeltetési és fejlesztési osztály vezetője 
Határidő: 2013. április 2. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 

Közgyűlés 2013. áprilisi rendes közgyűlésén a pályázat beadásáról tájékoztatást 
nyújtson. 

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  a határozat végrehajtásában való együttműködésért: 
  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2013. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés II. 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 

103/2013. (III.28.) határozata 
a DV N Zrt. együttműködési megállapodásának módosításának 

engedélyezéséről 
 

1. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Dunaújváros 
megyei Jogú Város Önkormányzata és a DV N Zrt. között létrejött együttműködési 
megállapodást módosítsa, hogy Közép-Dunántúli Operatív Program megyei jogú 
városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai című KDOP-
3.1.1/D2-12 kódszámú pályázatra beadandó „Római városrész szociális célú 
városrehabilitációja” című projekt pályázati előkészítő munkáit és a pályázat 
végrehajtásában felmerülő feladatokat is elvégezhesse a DV N Zrt. 

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

az 1. pontban megnevezett együttműködési megállapodást az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérése után írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2013. április 2. 

 



 35 

 
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 Attila, Selyem József, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt)  – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

104/2013. (III.28.) határozata 
a DMJV Önkormányzata és az Innopark Nkft. között tagi kölcsön nyújtására 

vonatkozó szerződés módosítása tárgyában  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2013. évben 15 
millió Ft-ot biztosít az Innopark Nkft. részére a 2013. évi költségvetés 5. sz. 
melléklet 32. cím kölcsönök kiadása soron szereplő előirányzat terhére tagi 
kölcsön jogcímén.  

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Innopark Nkft. között 2011. április 05. 
napján létrejött tagi kölcsön nyújtására vonatkozó szerződés 6.2. pontját 
módosítani kívánja oly módon, hogy az Innopark Nkft. a kölcsön összegét 2013. 
december 31-ig köteles visszafizetni, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képező szerződés módosítás aláírására.  

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a szerződés módosítás aláírására: 2013. április 30. 

 



 36 

 
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)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

105/2013. (III.28.) határozata 
  ajánlat megtételére az ISD DUNAFERR Zrt. az Innopark Nkft-ben lévő 

üzletrésze megvásárlására  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az ISD 

DUNAFERR Zrt-nek az Innopark Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő, 
10.500.000,-Ft névértékű üzletrészét meg kívánja vásárolni 10.500.000,-Ft 
vételárért a 2013. évi költségvetés pályázati önerő sora terhére azzal, hogy a 
vételár megfizetése részletekben történik. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert az 1. 

pontban foglalt ajánlat közlésére az ISD DUNAFERR Zrt. részére, valamint az 
ajánlat elfogadása esetén az üzletrész adásvételi szerződés aláírására az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően.  

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  az ajánlat közlésére: 2013. április 15. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2013. évi költségvetés soron következő módosítása 
során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
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: 
       a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az “A” változatot – 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  

106/2013. (III. 28.) határozata 
a Dunaújvárosi Óvoda közétkeztetési feladatokat ellátó dolgozóinak más 

munkáltató általi továbbfoglalkoztatásáról és emiatt az intézmény 
engedélyezett álláshelyei számának meghatározásáról 

 
1. ) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a fenntartásában lévő Dunaújvárosi 

Óvoda intézmény által ellátott feladatok tekintetében – a határozat mellékletében 
részletezett módon - 2013. április 1. napjától az intézmény engedélyezett állás-
helyeinek számát 238,5 álláshelyben állapítja meg 54,5 konyhai dolgozó 
álláshelyének megszűnésével és a nem pedagógus munkakör álláshelyek 2 
álláshellyel történő bővítésével. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 1. 

pontban foglalt döntés következményeként a Dunaújvárosi Óvoda intézményben 
2 fő közalkalmazott munkaviszonyának megszüntetését követő 1.427.988 Ft 
végkielégítés kifizetésének fedezetét, valamint a 2 álláshely 2013. április 1. 
napjától  történő megtartása költségeinek fedezetét, a 2013. évben 2.860.040 Ft-
ot a Dunaújvárosi Óvoda költségvetése biztosítja, azzal, hogy a személyi 
juttatásokkal kapcsolatos elszámolások folyamán ezen összegeket figyelembe 
kell venni. 

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

pontban foglalt döntést és a 2. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2013. évi 
költségvetés soron következő módosításakor vegye figyelembe, valamint utasítja 
a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
  Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
   a polgármester 
     - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
     - a költségvetés elkészítéséért: 
   a jegyző 
                       - a kötelezettségvállalás végrehajtása előkészítésében való  
   közreműködésért: 
                          az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet következő módosításának 
időpontja 

 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Óvoda 

intézményvezetőjét, hogy az 1. pontban hozott döntésnek megfelelően készítse 
el az intézmény új Szervezeti és Működési Szabályzatát és terjessze azt 
jóváhagyásra a  Közgyűlés elé. 
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      Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
   a Dunaújvárosi Óvoda intézmény vezetője 
  Határidő: - 2013. április 20. 
 
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda intézmény vezetője részére. 
 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
     Határidő: 2013. április 5. 
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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, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő 
(Kismoni László), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Selyem József, Tóth Kálmán)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
                                Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
                                              107/2013. (III.28.) határozata 

a gyepmesteri gépjármű 20.000 Ft-ért történő értékesítésére a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére 

 
1.)  DMJV Polgármesteri Hivatalának tulajdonában lévő IOY 788 frsz-ú 

gépjárművet a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-nek 20.000 Ft-ért eladja. 
       
2.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy az 
       adásvételi szerződést aláírja.    
             
Felelős: - az adásvételi szerződés aláírásáért: 
                a jegyző 
            -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető               
Határidő: 2013. április 2. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserni Béla, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

                                               108/2013. (III.28.)  határozata 
a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási szerződés /2013. április-december / megkötésére. 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi döntést hozza: 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási területén 

végzett közfeladatok 2013. április-december hónapban történő ellátására 
bruttó 426.135.564.- Ft összegben a DVG Zrt-vel a határozat mellékletét 
képező szolgáltatási keretszerződést köt.  

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

hogy a DVG  Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal 2013. április-december hónapra szóló szolgáltatási 
keretszerződést aláírja. 

                  
Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 
                  polgármester 
              -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
Határidő: 2013. március 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslat érdemi vitájának 
megkezdése előtt Gál Roland nyilatkozata alapján Gál Roland képviselőt a 
szavazásból – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi 
László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, 
Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő 
(Cserni Béla, Gál Roland, Pintér Attila)  – kizárta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

109/2013. (III.28.) határozata 
Gál Roland képviselő személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 

kizárásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gál Roland képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a 32. napirend I., és II. 
határozati javaslatára történő szavazásból Gál Roland képviselőt kizárja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a jegyző 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az I. határozati javaslat “B” változatát – mellette 
szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Sztankovics László), ellene 
szavazott 4 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gál Roland)  – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

110/2013. (III.28.) határozata 
Dunaújváros Sportjáért Közalapítvány részére a 2012. évben nyújtott 

támogatás elszámolásának elfogadása 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Sportjáért 
Közalapítványnak a 2012. június 1-jén kelt támogatási szerződés alapján nyújtott 
10.881.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról 
előterjesztett elszámolását nem fogadja el, egyúttal felkéri a polgármestert a 
határozat közlésére. 
 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   - a határozat közlésére: 2013. április 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés II. határozati javaslat “B” változatát – mellette 
szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), ellene szavazott 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József), nem 
szavazott 2 fő (Gál Roland, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
111/2013. (III.28.) határozata 

Dunaújvárosi Városi Sportiskola részére a 2013. évi költségvetésben 
előirányzott támogatás nyújtása  

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

Városi Sportiskola részére a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 10/2013. (II.28.) 
önkormányzati rendelete 5. számú mellékletének 4. Vagyonkezelési osztály 
címben biztosított 10.881.000,- Ft összegű előirányzat terhére 10.881.000,- Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt azzal, hogy a Dunaújvárosi Városi 
Sportiskola a vissza nem térítendő támogatás összegét kizárólag működési célra 
használhatja fel, továbbá a vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról 
köteles legkésőbb 2014. március 31. napjáig elszámolni. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat 1. mellékletét képező, a határozat 
2.) pontja szerinti nyertes pályázókkal kötendő Támogatási szerződéstervezetek 
aláírására azt követően, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 
működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata 
eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás 
nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a 
csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a 
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. A 
polgármester felhatalmazása kiterjed a határozat 1. mellékletét képező 
szerződéstervezeteknek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által működtetett 
Támogatásokat Vizsgáló Iroda módosítási, kiegészítési javaslatait is magában 
foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:   - a határozat közlésére: 2013. április 15. 
        - a támogatási szerződés aláírására: 2013. június 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a 

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

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság  
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. április 15.  
                - a határozat végrehajtására: 2013. június 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az “A” változatot – 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  

112/2013. (III.28.) határozata  
 a Magyar Paralimpiai Bizottság kérelmének támogatásáról  

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Paralimpiai Bizottság 

(1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) részére 200.000,- Ft, azaz kétszázezer 
forint támogatást nyújt a 2013. június 19. és június 26. között a Tesco 
Aranyvölgyi úti áruházában megrendezésre kerülő, a fogyatékkal élők sportját 
népszerűsítő road-show megszervezéséhez, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
10/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete sport célok és feladatok sora terhére.  

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

határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.  
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. április 15. 
               
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  2013. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 10/2013.(III.1.) önkormányzati 
rendelet módosításakor a sport célok és feladatok sora terhére 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 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 költségvetés következő módosításának időpontja 
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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)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
113/2013. (III.28.) határozata  

 a Széchenyi István Gimnázium kérelmének támogatásáról  
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Széchenyi István Gimnázium 
(2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 15/A) részére 313.720,-Ft  azaz 
Háromszáztizenháromezer-hétszázhúsz forint támogatást nyújt a 2013. április 
13-án a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házában, illetve a Széchenyi 
István Gimnázium épületében megrendezésre kerülő országos jellegű 
rendezvény megszervezéséhez Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata költségvetéséről és végrehajtásáról szóló 10/2013.(III.1.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 18. sora „ifjúsági feladatok” terhére.  

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

határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.  
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. április 15. 
               
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2013. évi költségvetés soron következő 
módosításakor vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel 
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - 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 és pénzügyi osztály vezetője  
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a 2013. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

 



 47 

 
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, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Kismoni 
László, Pintér Attila, Selyem József, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

114/2013. (III.28.) határozata  
a Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztályának, a 

2013. március 28-29-én, Dunaújvárosban megrendezésére kerülő ifjúsági 
csapatbajnokság és Ifjúsági MOATSZ kupa sikeres lebonyolítása érdekében 

beadott, 300.000,- Ft összeget tartalmazó támogatási kérelmének, elbírálásával 
kapcsolatosan 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatást nyújt a Dunaújvárosi 

Főiskola Diák Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztályának részére 300.000,- Ft 
összegben a 2013. március 28-29-én, Dunaújvárosban megrendezésére kerülő 
ifjúsági csapatbajnokság és Ifjúsági MOATSZ kupa sikeres lebonyolítása 
érdekében,  a  2013. évi költségvetéséről és  végrehajtásának szabályairól szóló,  
10/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletének 5. számú mellékletének 17. Sport 
célok és feladatok terhére. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a  

határozat 1. mellékletét képező, Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület 
Asztalitenisz Szakosztályával kötendő Támogatási szerződés aláírására. 

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
              a polgármester   
              a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
              a vagyonkezelési osztály vezetője 
              a jogi, szervezési és ügyviteli osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. március 28.  
                - a céltámogatási szerződés aláírására: 2013. március 28. 
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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)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

115/2013. (III.28.) határozata  
a Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület támogatási kérelmének 

elbírálásával kapcsolatosan 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Dunaújvárosi 
Főiskola Diák Sportegyesület abban az esetben nyújthat be sportpálya bérleti 
díjára vonatkozó támogatási igényt, amennyiben az önkormányzat által fenntartott 
sportlétesítmények valamelyikét használja, egyben utasítja a polgármestert a 
határozat közlésére. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Dunaújváros Megyei Jogú 

Polgármesterét, valamint a Dunaújvárosi Főiskola Rektorát, hogy kezdjék meg az 
egyeztetéseket annak érdekében, hogy a Dunaújvárosi Főiskola tulajdonában álló 
sportcsarnok,  Dunaújváros felé nyisson, a Főiskola tegye lehetővé a városban 
működő sportszervezetek számára a csarnokbérlést, valamint ezzel 
kapcsolatosan egyeztessenek az önkormányzati pályázaton való részvétel 
lehetőségéről, feltételeiről. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. április 15.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslat érdemi vitájának 
megkezdése előtt Gál Roland nyilatkozata alapján Gál Roland képviselőt a 
szavazásból – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Gál Roland)  – kizárta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
116/2013. (III.28.) határozata  

Gál Roland képviselő személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 
kizárásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gál Roland képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a 38. napirend I. határozati 
javaslatára történő szavazásból Gál Roland képviselőt kizárja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  a jegyző 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés I. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni 
László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gál Roland) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

117/2013. (III.28.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújvárosi Városi 

Sportiskola pályázati úton történő támogatására: 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (3)  bekezdése 
alapján az előző évben, mint támogató által azonos célra biztosított költségvetési 
támogatás felhasználásával a támogatási szerződésben foglalt kötelezettség 
szerint a Dunaújvárosi Városi Sportiskola elszámolását elfogadja, jóváhagyja, 
elismerve a pályázaton való részvételük jogszerűségét.  

 
A teljesítésigazolások alapján, a Hunép-Uniszol Zrt. részére átutalt, de fel nem 
használt bérleti díjat a Dunaújvárosi Városi Sportiskola esetén 656,- Ft-ot a 
Hunép-Uniszol Zrt. köteles visszautalni.  

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2013. (I.25.) önkormányzati 

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

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Pályázott összeg (Ft + Áfa) 
Dunaújvárosi Városi 
Sportiskola 

2013.01.01-2013.12.31. 6.700.000 

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

határozat 1. mellékletét képező, a határozat 2.) pontja szerinti nyertes pályázóval 
kötendő Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 
alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által működtetett Támogatásokat 
Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint 
a szerződésben nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a 
bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó 
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bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó 
állami támogatásnak minősül. A polgármester felhatalmazása kiterjed a határozat 
1. mellékletét képező szerződéstervezetnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
által működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2013. (I.24.) határozata 3. pontját 

hatályon kívül helyezi tekintettel jelen határozat 3.) pontjában elfogadott új 
szerződéstervezetre. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. április 15.  

   - a határozat végrehajtására: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 
működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata 
eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 

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

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

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság  
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. április 15.  

- a határozat végrehajtására: 2013. április 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslat érdemi vitájának 
megkezdése előtt Pintér Attila nyilatkozata alapján Pintér Attila képviselőt a 
szavazásból – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Pintér Attila)  – kizárta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

118/2013. (III.28.) határozata  
Pintér Attila képviselő személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 

kizárásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pintér Attila képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a 38. napirend II. határozati 
javaslatára történő szavazásból Pintér Attila képviselőt kizárja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  a jegyző 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés II. határozati javaslato – mellette szavazott 13 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni 
László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Gál Roland, Pintér Attila)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

119/2013. (III.28.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaferr SE pályázati úton 

történő támogatására 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (3)  bekezdése 
alapján az előző évben, mint támogató által azonos célra biztosított költségvetési 
támogatás felhasználásával a támogatási szerződésben foglalt kötelezettség 
szerint a Dunaferr SE elszámolását elfogadja, jóváhagyja, elismerve a 
pályázaton való részvétele jogszerűségét.  

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2013. (I.25.) önkormányzati 

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

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Pályázott összeg (Ft + Áfa) 
Dunaferr 
Sportegyesület 

2013.01.01.-2013.12.31. 49.800.000 

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

határozat 1. mellékletét képező, a határozat 2.) pontja szerinti nyertes pályázóval 
kötendő Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 
alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által működtetett Támogatásokat 
Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint 
a szerződésben nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a 
bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó 
bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó 
állami támogatásnak minősül. A polgármester felhatalmazása kiterjed a határozat 
1. mellékletét képező szerződéstervezetnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
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által működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2013. (I.24.) határozata 3. pontját 

hatályon kívül helyezi tekintettel jelen határozat 3.) pontjában elfogadott új 
szerződéstervezetre. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. április 15.  
                 - a határozat végrehajtására: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 

működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata 
eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 

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

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

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság  
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. április 15.  
                 - a határozat végrehajtására: 2013. április 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslat érdemi vitájának 
megkezdése előtt Hingyi László nyilatkozata alapján Hingyi László képviselőt a 
szavazásból – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Hingyi László)  – kizárta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
120/2013. (III.28.) határozata  

Hingyi László képviselő személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 
kizárásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a 38. napirend III. határozati 
javaslatára történő szavazásból Hingyi László képviselő kizárja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  a jegyző 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslat érdemi vitájának 
megkezdése előtt Gombos István nyilatkozata alapján Gombos István képviselőt a 
szavazásból – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, 
Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Gombos István, Hingyi László)  – kizárta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

121/2013. (III.28.) határozata  
Gombos István alpolgármester személyes érintettség bejelentése kapcsán 

történő kizárásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István alpolgármester 
személyes érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a 38. napirend III. 
határozati javaslatára történő szavazásból Gombos István alpolgármestert kizárja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  a jegyző 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés III. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté, Kismoni 
László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás), nem szavazott 1 
fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Gombos István közvetlenül a szavazás után jelezte a közgyűlés és a 
jegyzőkönyvvezető részére, hogy tévesen szavazott és miután kizárását kérte és 
erről a közgyűlés döntött, ezáltal az igen szavazatok száma 12-re változott.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
122/2013. (III.28.) határozata  

a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Duna Pálhalma Agrospeciál SE 
pályázati úton történő támogatására 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (3)  bekezdése 
alapján az előző évben, mint támogató által azonos célra biztosított költségvetési 
támogatás felhasználásával a támogatási szerződésben foglalt kötelezettség 
szerint a Duna Pálhalma Agrospeciál SE elszámolását elfogadja, jóváhagyja, 
elismerve a pályázaton való részvétele jogszerűségét. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2013. (I.25.) önkormányzati 

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

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Pályázott összeg (Ft + Áfa) 
Dunaújvárosi 
Pálhalma Agrospeciál 
SE 

2013.01.01-2013.12.31. 50.078.936 

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

határozat 1. mellékletét képező, a határozat 2.) pontja szerinti nyertes pályázóval 
kötendő Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 
alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által működtetett Támogatásokat 
Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint 
a szerződésben nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a 
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bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó 
bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó 
állami támogatásnak minősül. A polgármester felhatalmazása kiterjed a határozat 
1. mellékletét képező szerződéstervezetnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
által működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2013. (I.24.) határozata 3. pontját 

hatályon kívül helyezi tekintettel jelen határozat 3.) pontjában elfogadott új 
szerződéstervezetre. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. április 15.  

 - a határozat végrehajtására: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 
működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata 
eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 

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

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

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság  
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. április 15.  
                 - a határozat végrehajtására: 2013. április 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Kismoni László)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

123/2013. (III.28.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő 

támogatására 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (3)  bekezdése 
alapján az előző évben, mint támogató által azonos célra biztosított költségvetési 
támogatás felhasználásával a támogatási szerződésben foglalt kötelezettség 
szerint az alábbi pályázók elszámolását elfogadja, jóváhagyja: 

 
Szervezet neve Megítélt támogatás összege 

(Ft) 
Felhasznált támogatás 

összege (Ft) 
Dunaújvárosi Atlétikai Club 1.820.000 1.820.000 
Dunaújvárosi Titán 
Sportegyesület 

856.480 856.480 

Angels Női Jégkorong 
Sportegyesület 

580.865 580.865 

Dunaújvárosi Főiskola – 
Dunaújváros Kézilabda 
Akadémia Nkft. 

1.000.000 (de minimis) + 
9.000.000 

10.000.000 

Dunaújvárosi Vizi Sport Club 
Sárkányszív Sárkányhajó 
Szakosztály 

184.145 + 719.157 719.157 + 184.145 

Dunaújvárosi Kohász Labdarúgó 
Öregfiúk Egyesület 

180.000 180.000 

Újvárosi Hokillák SE 1.227.150 1.202.401 
Dunaújvárosi Jégkorong Kft. 1.500.000 (de minimis) + 

1.850.000 
10.000.000 

Dunaújvárosi Főiskola Diák 
Sportegyesület 

400.400 400.400 

Összesen 40.993.197 40.967.792 
 

A teljesítésigazolások alapján, a Hunép-Uniszol Zrt. részére átutalt, de fel nem 
használt bérleti díjat az Újvárosi Hokillák SE esetében 24.749,- Ft-t a Hunép-
Uniszol Zrt. köteles visszautalni. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2013. (I.25.) önkormányzati 

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

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Pályázott összeg (Ft + Áfa) 

Danubius KSE 2013.03.18.-2013.12.31. 5.051.184 
Dunaújvárosi 

Jégkorong Kft. 
2013.01.01-2013.12.31. 25.400.000 

Duna-old Boys 
Közhasznú 

Sportegyesület 

Lehetőség szerint hétfőnként 700.000 

Dunaújvárosi 
Labdarúgó Szövetség 

2013.04.28.-2013.06.29. 876.596 

Dunaújvárosi Főiskola – 
Dunaújváros Kézilabda 

Akadémia Nkft. 

2012.08.-2013.06. 22.000.000 

Dunaújvárosi Titán 
Sportegyesület 

2013.01.01-2013.12.31. 1.712.960 

Dunaújvárosi Kohász 
Labdarúgó Öregfiúk 

Egyesület 

2013.01.01-2013.12.31. 2.500.000 

Dunaújvárosi Atlétikai 
Club 

2013.01.01-2013.12.31. 6.269.600 

Újvárosi Hokillák SE 2013.01.01-2013.12.31. 3.451.000 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 1. mellékletét képező, a határozat 2.) pontja szerinti nyertes 
pályázókkal kötendő Támogatási szerződéstervezetek aláírására azt követően, 
hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 
22.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által működtetett 
Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás nem minősül állami 
támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű 
támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi 
rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. A polgármester 
felhatalmazása kiterjed a határozat 1. mellékletét képező 
szerződéstervezeteknek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által működtetett 
Támogatásokat Vizsgáló Iroda módosítási, kiegészítési javaslatait is magában 
foglaló szerződés aláírására. 

 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2013. (I.24.) határozata 3. pontját 

hatályon kívül helyezi tekintettel jelen határozat 3.) pontjában elfogadott új 
szerződéstervezetekre. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztályvezető 
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Határidő: - a határozat közlésére: 2013. április 15.  
 - a határozat végrehajtására: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 

működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata 
eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 

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

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

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság  
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. április 15.  
                 - a határozat végrehajtására: 2013. április 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a “B” változatot – mellette szavazott 14 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Kismoni László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

124/2013. (III.28.) határozata 
 a sportingatlanokban lévő tárgyi eszközök selejtezésének elfogadása 

tárgyában 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat mellékletében 
szereplő sportlétesítmények eszközeinek selejtezéséhez hozzájárul azzal, hogy a 
sportlétesítmények üzemeltetőjét, azaz a HUNÉP-Uniszol Zrt. (4025 Debrecen, 
Simonffy u. 34-36.) és Unirent Hungária Kft. (4025 Debrecen, Simonffy u. 17-19.) 
konzorcium üzemeltetőt pótlási kötelezettség terheli a tulajdonos felé az üzemeltető 
által kiegészített, a határozat mellékletének második táblázatában feltüntetett, 
selejtezésre javasolt tárgyi eszközök vonatkozásában. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
        a polgármester   
      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
         a vagyonkezelési osztály a vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. április 20. 
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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)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
125/2013. (III.28.) határozata 

a  DVG Zrt-nek a radari sporttelep felújítására vonatkozó kérelme tárgyában 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt-nek az üzemeltetésében lévő, 365/7 hrsz-ú, tömegsporttelep 
felújítására vonatkozó ajánlatát, egyúttal úgy határoz, hogy nem kívánja 
megrendelni ezen felújítási munkák elvégzését. 

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

közlésére. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
        a polgármester   
      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
         a vagyonkezelési osztály a vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. április 15. 
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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)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
126/2013. (III.28.) határozata 

a  DVG Zrt-nek a radari sporttelep üzemeltetése során felmerült, igazolt 
kiadásai elszámolása tárgyában 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 35/2013.(I.31.) 

határozata 1. pontját, valamint a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-vel 2013. 
február 1. napján kötött Üzemeltetési szerződés 3.5. pontját  módosítani kívánja 
oly módon, hogy az üzemeltetési tevékenységből adódó, az üzemeltetőt megillető 
bevételekkel nem fedezett, igazolt kiadásai havonta kerülnek elszámolásra.   

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltakra tekintettel 

úgy határoz, hogy a DVG Zrt-nek az alábbi, igazolt kiadásait üzemeltetési 
költségként elismeri:   

 
- A biztonságos üzemeltetés érdekében az épületek őrzése naponta 20-06 óráig, 

illetve hétvégén és ünnepnapokon 24 órában, 1 fővel. 
  A vállalkozási díj összege 880,-Ft/óra/fő + áfa. (Havonta átlagosan kb. 410.000,-

Ft + áfa) 
- Mozgásérzékelős térvilágítás kiépítésének bekerülési értéke: 40.000,-Ft + áfa. 
- Futófolyosó törött üvegeinek pótlása: 61.000,-Ft + áfa.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat mellékletét képező, az üzemeltetési szerződésnek a jelen 
határozat 1. és 2. pont szerinti módosítása aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
        a polgármester   
      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
         a vagyonkezelési osztály a vezetője 
Határidő: a szerződés módosítás aláírására: 2013. április 30. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban szereplő kiadások 

forrásaként a 2013. évi költségvetés általános tartalékok sorát jelöli meg, egyúttal 
utasítja a jegyzőt, hogy ezen kötelezettségvállalást a 2013. évi költségvetés soron 
következő módosításakor vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
       a polgármester 
     - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
       a vagyonkezelési osztály vezetője 
     - a költségvetés módosításáért: 
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       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: 
        a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 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  

127/2013. (III.28.)  határozata  
Hingyi László és Sztankovics László képviselői indítványa tárgyában 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az OVI-FOCI Közhasznú 
Alapítványhoz műfüves-multifunkciós pályák létrehozása érdekében, ennek során 
az Alapítványt támogatja, és kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapítvánnyal 60 
napon belül támogatási szerződést köt. 

  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az OVI-FOCI 

Közhasznú Alapítvány rendelkezésére bocsátja a kijelölt óvodák pontos nevét, 
címét, helyrajzi számát, valamint a földhivatali tulajdoni lap másolatát, és 
gondoskodik az építésügyi hatóságtól annak az igazolásnak beszerzéséről, mely 
azt tartalmazza, hogy a pálya kialakítás nem építési engedély köteles. A kijelölt 
óvodák a következők: 
- Dunaújvárosi Óvoda Római városrészi egység (Dunaújváros, Pajtás u. 2., 464 
hrsz.), 
- Dunaújvárosi Óvoda Béke városrészi Százszorszép egység (Lajos király krt. 
730/53 hrsz., 730/53 hrsz.). 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja és az OVI-FOCI 

Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve megvalósítja az Alapítvány kizárólagos 
rendelkezési körébe tartozó OVI-FOCI, OVI-SPORT Programot. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a Program 

megvalósításához az Alapítványon keresztül önrészt biztosít. Az önrész bruttó 
2.350.000-2.850.000,- Ft/Program/óvoda közötti támogatási összeget jelent. A 
pontos összeg az Alapítványnak a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott 
pályázatának elbírálását követően, a pontos TAO összeg ismeretében, az első 
kuratóriumi ülésen kerül meghatározásra, melyet az önkormányzat elfogad. 

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

közlésére, felhatalmazza továbbá a pályázat benyújtásához szükséges okiratok 
aláírására. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   - a pályázat benyújtására: 2013. április 20. 
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6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 4. pontban 
meghatározott önrészt 5.700.000,- Ft összegben az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséből biztosítja. 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2013. évi költségvetés soron következő módosítása 
során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
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: 
  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának  
                      időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Pintér Attila)  – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

128/2013. (III.28.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési 

tervéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2013-es évre vonatkozó – a határozat mellékletét képező – 
közbeszerzési tervét elfogadja, egyúttal elrendeli az önkormányzat honlapján történő 
közzétételét. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a közbeszerzési ügyintéző 
Határidő: - a közzétételre 2013. március 31. 
                     - a közzététel időtartama a 2014-es évre vonatkozó közbeszerzési terv  
                       honlapon történő közzétételének időpontjáig tart. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

129/2013. (III.28.) határozata 
a Tolna-Őr Kft-től követelés megvásárlásáról szóló 528/2012. (XII.13.) határozat 

hatályon kívül helyezésére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 528/2012. 

(XII.13) határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére. 
 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   - a határozat közlésére: 2013. április 15. 
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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, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Kismoni László), nem szavazott 1 fő (Pintér Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

130/2013. (III.28.)  határozata  
Javaslat a régi Malom (Magyar út) vételével összefüggő adásvételi szerződés 

elfogadására; az ingatlan őrzésével és tanulmánytervvel kapcsolatos döntések 
meghozatalára  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja a jelen 

határozat mellékletét képező adásvételi szerződést. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a jelen 

határozat mellékletét képező adásvételi szerződés aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
        a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a szerződés aláírására 2013. április 11. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy a tulajdonában kerülő 

1449/4 hrsz-ú, kivett „malom, Műemlék v. Kúria, Irodaház” megnevezésű, Magyar út 
35. szám alatt valamint a 1449/5 hrsz-ú kivett „beépítetlen terület” megnevezésű, 
Petőfi S. u. 13. szám alatt található ingatlanok őrzésének biztosítására a 
polgármester árajánlatot kérjen be a DVG Zrt-től, a DHHF Kft-től és az Elit Security 
Kft-től. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
        a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: az árajánlat bekérésére 2013. április 11. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert az ingatlanra 

vonatkozó tanulmányterv elkészítésére vonatkozó intézkedések megtételére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2013. december 31. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 3. és 4. 

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 10/2013.(III.1.) önkormányzati 
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rendelet módosításakor a „.pályázati önerő” sora terhére 10.000.000,- Ft és a 
„pályázati önerő” sora terhére 10.000.000,-Ft összegben 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 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 
Határidő: a költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Pintér Attila)  – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

131/2013. (III.28.) határozata 
a 2013. évi munkatervének 1. módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi munkatervét a határozat 

mellékletében meghatározottak szerint módosítja. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a közgyűlés 

üléseit az 1. pontban jóváhagyott Munkaterv módosítás szerint készíttesse elő, 
illetve az abban foglalt feladatokat hajtsa végre. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 2013. 

február 21. napjára tervezett közgyűlési ülés 2013. február 28. napján került, 
valamint a 2013. március 21. napjára tervezett közgyűlési ülés 2013. március 28. 
napján kerül megtartásra. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
    a jegyző 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     valamennyi igazgató és osztályvezető 
  - a végrehajtásban való közreműködést koordinálja: 
    közgyűlési és informatikai osztályvezető 
Határidő:  2013. június 27. 
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